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48.

FILM FESTIVAL ZLÍN
1. 6. - 8. 6. 2008
48. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež

www.zlinfest.cz

VÁŽENÍ ČTENÁŘI ZLÍNSKÉHO MAGAZÍNU,
velmi rád využívám nabídnuté příležitosti vám
sdělit několik osobních postřehů, zkušeností a představ, souvisejících s mojí činností na radnici, a to nejen z pohledu člena Rady města Zlína, ale i parlamentního poslance.
Jako předseda Komise pro strategický rozvoj a evropské záležitosti se snažím, aby Zlín postupně získával důstojné evropské renomé díky své jedinečnosti, kterou nám v první polovině minulého století
odkázali zakladatelé funkcionalistického a podnikatelsky úspěšného skvostu
společně s cílevědomými
a pracovitými obyvateli původně velmi skromného regionu. Není to však zdaleka
snadná role, jelikož s blížícím se předsednictvím České
republiky v evropském společenství narůstá podvědomá nervozita, zdali nám neuniknou tolik očekávané
dotace, o kterých se v posledních letech sice hodně
namluvilo, ale konkrétní výsledky zatím nejsou příliš
patrné. Tím nechci tvrdit, že
by se nám nic nepodařilo.
Chci však hned úvodem
upozornit na nezbytnost důsledného zpracování projektů, včetně zodpovědně vyčleněných prostředků pro
splnění jednoho ze zásadních požadavků, kterým je
finanční spoluúčast žadatele-investora. Kromě podpory
opravdu velkých záměrů je
možné čerpat také menší částky na jednodušší projekty. Jako místopředseda Euroregionu Bílé - Biele
Karpaty jsem docela spokojený s tím, jak se prostřednictvím Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy (ta letos slaví 10 let od svého vzniku) úspěšně čerpají dotace ve výši desítek milionů
korun ročně. Žadatelé jsou z řad neziskových organizací, malých měst a obcí, občanských sdružení
a dalších obdobných subjektů, které úspěšně oživují či posilují přeshraniční spolupráci se slovenskými
sousedy. Projektové záměry v oblasti cestovního ruchu, školství, kultury či malého podnikání pomáhají vytvářet nová pracovní místa tam, kde by už dávno zcela zanikla tradiční řemesla nebo národní
zvyky. Zlín je několik let velmi aktivní při spolupráci
s městy Trenčín a Púchov. Nový zájem projevily i další slovenské municipality Žilina a Piešťany.
Po peripetiích stovek zlínských žadatelů o změnu
starého územního plánu je s nadějí na zlepšení téměř neúnosného stavu netrpělivě očekáváno pořízení a schválení nové územně plánovací dokumentace.
Obdobná situace je ale ve všech větších městech
České republiky. Radnice intenzivně projednává dílčí kroky tak, abychom za rok a půl mohli předložit
finální dílo na stůl.
Dopravní dostupnost Zlína a vyřešení průjezdu
městem jsou oprávněně snad ještě více než kdy jindy pod drobnohledem obyvatel našeho města a jeho
okolí. Plánovaný stále vyšší komfort místní železniční dopravy s postupným prolínáním městské hromadné dopravy jsou nadějným příslibem do blízké
budoucnosti, že se podaří co nejcitlivěji ke stávající
obytné zástavbě zajistit symbiózu potřebné tranzitní
silniční přepravy (rychlostní komunikace) s místní
dopravou v celém požadovaném koridoru. Stále žádanější je totiž v poslední době rozšiřování obslužné-

ho systému městské hromadné dopravy do příměstských částí, včetně samostatných obcí, což by mohlo sehrát pozitivní roli z hlediska zatížení dotčených
lokalit intenzitou dopravy.
Třetím městským tématem, kterým se musí strategická komise průběžně zabývat, jsou průmyslové
a obchodní zóny, ať již uvnitř nebo na periferii města. Mimořádnou pozornost si zaslouží potenciální
dostavba v předprostoru autobusového a vlakového
nádraží (o "bleším trhu" v místě bývalého koupaliště Baťák ani nemluvě) i lokalita s torzem obchodního
centra na Jižních Svazích.
Opětovný zájem developerů
i přímých investorů o bývalé
město obuvi je zřejmě způsoben otevřením hranic
v Schengenském prostoru,
ale jako baťovský patriot si
myslím, že "Zlíneček" má ve
světě ještě stále dobré jméno i díky nám, podnikavým,
úspěšným a dravým Zlíňákům. Být poslancem za Zlínský kraj je z těchto důvodů
pro mne opravdu velkým
společenským
závazkem
a moc si svého zvolení vážím.
Zlín se má čím pochlubit,
ale určitě je také hodně toho,
co bychom měli brzy napravit nebo alespoň zlepšit.
Umíme uspořádat krásné
akce, jako jsou Mezinárodní
dětský filmový festival,
Barum rally, poučná i zábavná Země neznámá (Camera
incognita), dětská a hravá Bambiriáda, prestižní
Mezinárodní festival dechových hudeb, komorně laděné dirigentské Talentinum, divadelní Setkání Stretnutie, vědecké konference lékařské, obuvnické,
výzkumnické, technologické, svůdně poutavá Miss
Academia, Majáles a mnohé jiné, a za ta léta vím, že
je radost navštívit kteroukoliv z nich. Na druhé straně se nedostává dostatečné množství finančních
prostředků na pečlivě opravené a pro chodce bezpečné chodníky, na rekonstrukce městských školských objektů, na opravy havarijních úseků místních komunikací (včetně přechodů, dopravního
značení aj.), odkanalizování zbylých ještě několika
málo obytných lokalit atd., což jsou zdánlivě méně
náročné investice především v příměstských částech
Zlína, které by však místním občanům usnadnily
každodenní život. Víme o všech požadavcích, víme,
že jsou opakovaně vznášeny na zástupce radnice rok
co rok, a trápí nás, když musíme jejich realizaci oddalovat s pocitem, že nečiníme dobře. Jako poslanec
se snažím a budu nadále snažit využít každou možnost, abych ve svém počínání přispěl nějakým milionem navíc do městského rozpočtu.
Vážení občané našeho města, přeji vám všem
krásné léto, plné optimismu a dobré nálady. Potěšilo
by mne, pokud by ve Zlíně postupně ustaly "odtrhovací" nálady z důvodu pocitu nezájmu radnice o jednotlivé městské části. Ctím demokratické právo každého občana na rozhodování o své existenci, a proto
bych si nikoho z vás nedovolil přesvědčovat, jak se
máte zachovat, ale myslím si, že přísloví "dvakrát
měř a jednou řež" tady platí bezezbytku. Těm z vás,
kteří jste se odhodlali k referendu, ať se naplní představy o výsledku hlasování. Dítkám školou povinným přeji spravedlivé vysvědčení a pohodové prázdniny.
Tomáš Úlehla, člen RMZ
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Přerušení dodávky
elektrické energie
E.ON Česká republika oznamuje, že z důvodu plánovaných oprav bude přerušena dodávka
elektrické energie v následujících dnech a lokalitách:
Dne 3. 6. 2008 od 7.30 do 10.00 hod.
Zlín - Kudlov: ul. Na Vrchovci od Zlína po č. p.
215, resp. 324, ul. Václavská od Zlína od č. p. 148
po č. p. 45, resp. 223 + vývod nn k č. p. 104 a ul.
Podolí.
Dne 3. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí: Ul. Osvobození
levá strana ve směru od Zlína po č. p. 30 (obchod
na ul. Papírenské), levá strana po ul. Příční + č. p.
411 a ul. Příční.
Dne 5. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín - Želechovice nad Dřevnicí: Ul. Nádražní levá strana ve směru od Zlína od č. p. 316 po č. p.
604.
Dne 5. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín: Zálešná I. až Zálešná V. k lesu, Zálešná I.
až Zálešná VI. k vodě (mimo Drofu a nákupní střediko Januštice), dále bývalé objekty Svazarmu,
č. p. 4886, Lesní správa, sběrný dvůr TS a garáže
Burešov
Dne 9. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín: ul. Novopasecká, ul. Na Kopci a část ul.
Ostrá Horka
Dne 9. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín: Zálešná VI. k lesu
Dne 10. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín, Želechovice nad Dřevnicí: ul. Nádražní levá strana ve směru od Zlína, včetně zahrádkářské
kolonie po č. p. 241.
Dne 12. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín - Jaroslavice, Zlín - Příluky: ul. Ronzovy
Paseky, ul. Boněcká II., ul. Boněcká I. od ul.
Přílucké po ul. Boněcká II. a střed Jaroslavic
Dne 16. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín: Zálešná VII. k lesu
Dne 17. 6. 2008 od 7.30 do 12.30 hod.
Zlín: ul. Štefánikova - pravá strana směr
Vizovice od č. p. 3268 po č. p. 3271, Losky - levá
strana od č. p. 1770 po č. p. 1454, celá ul.
Slínová, na ul. Příčné č. p. 3281, 3286 a 3287, na
ul. Lesní č. p. 3332 - 3334, ul. K Jaroslavicím
č. p. 2482, 4401 a 2633 a celé Obeciny (vyjma řadovek a č. p. 3901-3903)
Dne 23. 6. 2008 od 7.30 do 15.30 hod.
Zlín: Zálešná VI. a XII. k lesu a celé Štákovy
Paseky.
Bližší informace E.ON na tel. 840 111 333.
UPOZORŇUJEME, ŽE VYPÍNÁNÍ ENERGIE
MŮŽE NASTAT I V JINÝCH LOKALITÁCH,
KTERÉ NEBYLY DO UZÁVĚRKY MAGAZÍNU
ZNÁMY.

ZMĚNA UZÁVĚRKY
Upozorňujeme, že dochází ke změně
uzávěrky Magazínu Zlín, a to vždy na
6. den v měsíci.

Veřejné setkání
se zástupci Rady města Zlína
a Magistrátu města Zlína se koná
23. 6. od 18.30 hodin v jídelně
Střední zdravotnické školy a vyšší
zdravotnické školy Zlín, Broučkova
372, Zlín - Příluky.

OMLUVA
Tiskárna Reproprint, s.r.o., se omlouvá
čtenářům za tiskovou chybu v květnovém
magazínu, která vznikla na 18. straně
technickou závadou.
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SPRÁVNÍ RADA FONDU ZDRAVÍ MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí finančních prostředků z fondu zdraví města Zlína na rok 2008.
Finanční prostředky jsou určeny zejména na podporu akcí, které proběhnou v rámci Týdne zdraví ve Zlíně v měsíci říjnu 2008 a dotýkají se zdraví člověka a zdravého
životního stylu.
Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2008.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště Zarámí 4421) J. Richtrová, tel.: 577 630 330, nebo jsou k dispozici na internetu: www.mestozlin.cz
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných statutem fondu zdraví. Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací
z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout předloženou žádost k zamítnutí.
MUDr. Miroslav Šindlář, předseda správní rady fondu zdraví

SPRÁVNÍ RADA KULTURNÍHO FONDU MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z kulturního fondu:
na akce, projekty ve 3. čtvrtletí 2008 pro oblasti:
a) estetická výchova dětí a mládeže
b) mimořádné kulturní akce na území města Zlína
c) reprezentace na kulturních akcích mimo město Zlín
d) rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost
e) podpora profesionálních kulturních aktivit
f) podpora uměleckých řemesel a lidových tradic
g) výstavy a prezentační akce
h) ediční činnost
i) obnova kulturních památek.
O dotaci může žádat občan, fyzická či právnická osoba nenapojená na veřejné rozpočty nebo osoba napojená na veřejné rozpočty v případě, že realizuje projekt, který
je nad rámec jejího běžného provozu.
Termín uzávěrky je 20. 6. 2008.
Závazné formuláře žádostí o dotaci a informace poskytne Odbor kultury Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště Zarámí 4421, Ing. Renata Robková, 5. etáž, tel. číslo
577 630 314.
Formuláře jsou k dispozici na www.mestozlin.cz, elektronické formuláře - odbor kultury.
Vyplněné žádosti je nutno doručit osobně!
PhDr. Irena Ondrová, předsedkyně správní rady Kulturního fondu města Zlína

VÝSTAVA SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE PRODLOUŽENA
Zlín, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Kroměříž,
Uherské Hradiště, Rožnov pod Radhoštěm,
Valašské Klobouky, Bystřice pod Hostýnem
a další, to jsou města, kde můžeme spatřit díla
moderní vilové architektury více než stoletého
období, do kterých nás zavede výstava SLAVNÉ
VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE.
Pod pojmem Zlínský kraj, sestávajícím z oblastí Hané, Moravského Slovácka a Valašska, si
obvykle vybavíme nejen tradice lidových krojů,
malované fasády na Slovácku a hanácká žudra, dřevěnou lidovou architekturu Valašska a její novodobou transformaci v díle Dušana
Jurkoviče, ale i velkou architekturu barokních
sakrálních komplexů a paláců a industriální dědictví Baťových závodů. Typologickou oblastí,
která se v druhé polovině dvacátého století záměrně opomíjela, bylo však bydlení vyšší a střední vrstvy ve vilových stavbách, které byly postaveny ve všech větších městech kraje, a které
reprezentují jak vývoj architektury, tak i individuální historii významných osobností střední
Moravy.
Výstava představí řadu architektonických
a interiérových detailů a také modelů vybraných
vilových staveb, vyrobených posluchači Fakulty

architektury VUT v Brně a Střední průmyslové
školy stavební ve Valašském Meziříčí. Výstavní
prostor bude doplněn nábytkem Dušana
Jurkoviče a exponáty z vily Miroslava Zikmunda.
Výstava je putovní, mohou ji zhlédnout návštěvníci v muzeích, galeriích nebo kulturních
zařízeních jiných měst České republiky. Pro letošní rok se výstava ze Zlína přemístí do
Valašského Meziříčí, od 23. září bude v Kroměříži
a v roce 2009 bude putovat po dalších městech
Zlínského kraje. Výstavu doprovází stejnojmenná publikace, která vznikla díky úsilí uměleckých historiků a architektů.
Završením celého projektu Slavných vil bude
v roce 2010 velká výstava Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska s mezinárodní účastí v Národním technickém muzeu v Praze.
Záštitu nad výstavou a knihou převzal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a primátorka
statutárního města Zlína PhDr. Irena Ondrová.
Patronát nad celým projektem Slavné vily
Čech, Moravy a Slezska, jehož je uvedená publikace a výstava součástí, převzala manželka prezidenta republiky Livia Klausová.
Výstava potrvá do 28. června.
-jv-

SPRÁVNÍ RADA FONDU NA OPRAVY A MODERNIZACE
BYDLENÍ
vyhlašuje výběrové řízení

na poskytnutí úvěrů na opravy bytů, rodinných a bytových domů.
Úvěry se budou poskytovat v souladu se statutem Fondu na opravy a modernizace
bydlení.
Úvěry na opravy a modernizace stávajícího bytového fondu mohou čerpat občané
a právnické osoby vlastnící byty, rodinné nebo bytové domy na území statutárního
města Zlína. Úvěr lze čerpat například na obnovu střechy, zateplení obvodového
pláště, rekonstrukci technického zařízení nebo na výměnu oken. Prostředky úvěru
nelze použít na opravy nebytových prostor v domě, jako jsou například garáže, prádelny, dílny. Úvěr lze použít jen do výše 50 % nákladů požadované opravy nebo modernizace. Fyzické osobě je možno poskytnout úvěr nejvýše do částky 100 tis. Kč
a právnické osobě nejvýše do částky 500 tis. Kč.
Roční úroková sazba činí 3 % a doba splatnosti je do 5 let.
Podmínky výběrového řízení, závazné náležitosti žádosti o úvěry, povinné doklady,
náležitosti smlouvy o úvěru a způsob ručení jsou uvedeny ve statutu Fondu na opravy a modernizace bydlení, který je k dispozici na internetové adrese www.mestozlin.cz - statutární město Zlín - statuty fondů, nebo v informačním středisku Magistrátu města Zlína.
Formuláře žádostí o úvěry je možné získat na odboru ekonomickém Magistrátu
města Zlína, nám. Míru 12, kancelář č. 117, L. Simkovičová, telefon 577 630 288,
na informačním středisku Magistrátu města Zlína nebo v elektronické podobě na adrese www.mestozlin.cz - Nástěnka - Výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu na
opravy a modernizace bydlení.
Vyplněné žádosti je třeba doručit včetně příloh do kanceláře č. 117 nebo na podatelnu Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, v termínu od 2. června do 16. července 2008.
JUDr. Jan Zlínský,
předseda správní rady fondu na opravy a modernizace bydlení

SPRÁVNÍ RADA FONDU MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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MĚSTA ZLÍNA
vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2008:
1. Akce nadregionálního - republikového významu konané ve III. čtvrtletí 2008
sportovními organizacemi.
Podmínkou přidělení dotace organizacím je jejich registrace u MV ČR dle zákona
č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích.
Uzávěrka příjmu žádostí je 13. června 2008.
2. Krátkodobé projekty s tematikou podpory programů primární prevence patologických jevů u dětí a mládeže, uskutečněné ve III. čtvrtletí 2008.
O grant se mohou ucházet právnické nebo fyzické osoby, které provádějí danou
činnost na území města Zlína. U těchto projektů bude posuzována originalita, prospěšnost a objednávka samotného města Zlína.
Uzávěrka příjmu žádostí je 13. června 2008.
Závazné formuláře žádostí a informace poskytuje Odbor školství, zdravotnictví,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (detašované pracoviště tř. T. Bati),
p. Hráčková, tel. 577 630 343.
Formuláře jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města Zlína (www.mestozlin.cz) v sekci Eletronické formuláře Magistrátu města Zlína - Odbor školství,
zdravotnictví, mládeže a TV.
Žádosti budou posuzovány podle kritérií daných Statutem fondu mládeže a tělovýchovy.
Správní rada fondu se při svém rozhodování řídí Obecnými pravidly pro poskytování dotací z účelových fondů statutárního města Zlína, má právo navrhnout předloženou žádost k zamítnutí.
Mgr. Karel Jankovič,
předseda správní rady fondu mládeže a tělovýchovy

Magazín Zlín
Vydává 1x měsíčně MMZ
v nákladu 34 950 výtisků
Registrační číslo: MK ČR 13000
Redakční rada:
Irena Ondrová - předsedkyně redakční
rady, Martin Janečka, Miroslav Kašný,
Miroslav Hladík, Miroslav Šenkýř,
Hynek Steska, Zdeněk Mikel,
Marie Masaříková, Irena Orságová
Návrh obálky:
BPP produkce, design Aleš Mička
Foto na obálce: Filmfest, s. r. o.
Sazba, grafická úprava, zlom:
Tiskárna Reproprint, s. r. o., Zádveřice
Tisk: Tiskárna Reproprint, s. r. o.,
Zádveřice
Distribuci provádí:
Česká pošta, s. p., tel.: 577 00 41 13
577 05 81 76
Inzerce: Mgr. R. Šopík, tel.: 602 850 180
e-mail: radoslav.sopik@tiscali.cz
Adresa redakce:
Irena Orságová
MMZ (radnice), nám. Míru 12, 761 40 Zlín
Tel./fax: 577 630 250
e-mail: irenaorsagova@muzlin.cz
El. podoba magazínu na www.mestozlin.cz
Uzávěrka příštího čísla: 6. 6. 2008
Ročník: 14. (18. – Zpravodaj Zlín)

3

JAN ŠVACH JE PŘÍKLADEM PRO MNOHÉ!
Potřebujete opravit deštník,
kapající kohoutek,
postavit novou střechu,
umýt auto, zasklít okno
či koupit ledničku?
Navštivte informační servis
řemesel a služeb
www.remesla.cz

KRÁTCE
■ BYTY NA KVÍTKOVÉ SI BUDOU
MOCI KOUPIT JEJICH NÁJEMNÍCI
Přeřazení městských bytů v ulici Kvítková
v domě čp. 4122 - 4124 mezi byty určené k odprodeji schválilo Zastupitelstvo města Zlína.
"V domě se nachází 36 bytů a dva nebytové
prostory. O odkoupení do vlastnictví požádalo
32 nájemníků, tj. 88,88 %.
■ ZLÍN UKONČÍ PARTNERSTVÍ
SE DVĚMA MĚSTY
Záměr na ukončení partnerství s německým
městem Limbach-Oberfrohna a italským Sesto
san Giovanni schválilo Zastupitelstvo města
Zlína.
"Partnerství s oběma městy je již delší dobu
nefunkční a žádnému z měst nic nepřináší,"
vysvětlila primátorka Irena Ondrová a dodala,
že nadále bude Zlín podporovat další partnerské aktivity soukromých subjektů, škol či
sportovních klubů.
■ VE ZLÍNĚ PŘIBUDOU DALŠÍ ULICE
Jeřabinová,
Kalinová,
Kapradinová,
Mechová, Plavuňová a Přesličková budou nové
názvy zlínských ulic na katastrálním území
Mladcová. Názvy ulic podle lesních plodin, křovin a bylin navrhla Komise pro názvosloví
a místní orientaci a odsouhlasili zlínští zastupitelé.
■ MĚSTO STÁLE PŘISPÍVÁ
NA KASTRACE KOČEK
Město přispívá občanům od roku 2000 na
kastraci kočky částkou 250 Kč a na kocoura
100 Kč. Při žádosti občana v jednom kalendářním roce o příspěvek na čtvrté a další zvíře
je výše finančního daru krácena na 150 Kč
u kočky a 50 Kč u kocoura.
O tento finanční dar může požádat dospělý
občan, který má trvalé bydliště na území statutárního města Zlína. Musí se dostavit osobně na Odbor životního prostředí a zemědělství
a předložit originál dokladu o uhrazení platby
za provedený veterinární úkon, tzn. kastraci
kočky nebo kocoura.
■ ZLATÉ JABLKO JIŽ V PROVOZU
V pátek 16. května byl slavnostně zahájen
provoz obchodního a zábavního centra ZLATÉ
JABLKO. Na čtyřech podlažích obchodní galerie naleznou zákazníci kromě exkluzivních světových značek také nové možnosti pro trávení
volného času, širokou nabídku služeb a první
multikino ve Zlínském kraji s šesti kinosály
a celkovou kapacitou 949 míst.
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Velké poděkování patří panu Janu
Švachovi. Svým chováním a pomocí zachránil 97letou paní Marii Dostálkovou
před násilím, které jí působila vnučka se
svým druhem. Paní Dostálková nyní žije
klidným životem bez násilí v Domě pokojného stáří Naděje ve Zlíně.
Pan Švach s manželkou pomáhali paní
Dostálkové více než dva roky. Přicházel
na pomoc ve chvílích, kdy ji vnučka
s druhem fyzicky ohrožovali,
zprostředkovával
kontakt s praktickou lékařkou, poskytoval azyl
ve své domácnosti, pravidelně venčil psy, nakupoval. Pokud to zdravotní
stav paní Dostálkové
umožňoval, doprovázel ji
při procházkách. Staral
se také o její finanční hotovost, protože vnučka
babičce všechny peníze
vždy vzala.
Také díky pomoci pana
Švacha byl v srpnu 2007
druh vnučky z bytu "vykázán". Policejní i soudní

rozhodnutí však porušoval a občas se
v bytě zdržoval. Pan Švach na tuto skutečnost policii upozorňoval.
Chování paní Dostálkové neslo většinu
rysů domácího násilí, včetně toho, že
vnučku omlouvala a odmítala proti ní
svědčit. Odmítla také umístění v Domě
s pečovatelskou službou. Nabízenou pomoc k přestěhování využila až po smrti
vnučky.
-mm-

Poděkování Základní škole církevní
Ráda bych touto cestou poděkovala řediteli, pedagogům a dalším zaměstnancům
Základní školy církevní ve Zlíně, kteří se
obětavě ujali dvou dětí našich krajanů
z Kazachstánu. Jmenovitě si dovoluji uvést
především ředitele školy, Mgr. Miroslava
Škarku, jeho zástupkyni, výchovnou poradkyni a učitelku matematiky, Mgr. Ivu Šikovou, a třídního učitele obou dětí, Mgr. Davida Chrastinu. Ten je vyučoval českému
jazyku a dějepisu a rovněž celou rodinu
zdokonaloval ve znalosti češtiny.
Předci krajanů odešli ze staré vlasti
v první polovině 19. století nejprve na Krym
a pak dále do Kazachstánu. V posledních
letech se zde však podmínky pro život
zhoršily natolik, že jejich potomkům
Ministerstvo vnitra ČR nabídlo - a umožnilo - repatriaci.
Jistě si všichni umíme představit, že návrat domů pro mnoho z nich nebyl - a není
- lehký. Už jen jazyková bariéra (značné
části krajanů činí čeština tu větší, tu men-

ší potíže), opuštění přátel, spolužáků, části
příbuzných a odchod ze země, v níž se narodili, a která jim byla domovem.
Je jasné, že v začátcích pomoc institucí,
ale především dobrých lidí, opravdu potřebovali. A nejvíc děti, které se musely vypořádat s rozdílnou úrovní znalostí z předchozích škol a hlavně se rychle naučit česky.
Musely si proto zopakovat 9. ročník základní školy, přestože ho již jednou absolvovaly.
Z počátku nebylo cenově dořešeno ani jejich stravování ve školní jídelně (zákon ho
upravil až následně) a menší obtíže se vyskytly také při přijímacím řízení na střední
školy. Všechno se však díky velkorysosti zaměstnanců církevní základní školy zvládlo
a v tuto chvíli jsou obě děti přijaty k dalšímu studiu. S přípravou na něj, prostřednictvím doučování matematiky, pomohli
rovněž v Salesiánském klubu mládeže ve
Zlíně na Jižních Svazích.
Ing. Jana Pobořilová,
Odbor sociálních věcí MMZ

POZOR NA NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
V květnu došlo ke změně dopravního značení v centru Zlína, konkrétně v okolí ulice
Kvítková. Jednosměrnými ulicemi Lorencova a bratří Jaroňků řidiči projíždí opačným směrem, než byli doposud zvyklí. Další
významnou změnou je značení na křižovatce ulic Kvítková a Dlouhá. Oproti dosavadnímu stavu mohou řidiči odbočit z ulice
Kvítková pouze doprava, tedy ve směru na
Fryšták.
Důvodem pro změnu značení je zvýšení automobilové dopravy v této lokalitě
po vybudování parkoviště. Výjezd vozidel z ulice Kvítková na ulici Dlouhá
směrem k tř. T. Bati (odbočení doleva)
by situaci velmi komplikoval. Proto musí řidiči při výjezdu z ulice Kvítková na

ulici Dlouhá odbočit doprava, směrem
na Fryšták.
Těm, kteří se chtějí po výjezdu z parkoviště na ulici Kvítková dostat na tř. T. Bati (silnice I/49), umožní nové značení nejkratší
cestu. Nejbližším propojením ulice Kvítková
a tř. T. Bati je ulice Lorencova, která je ale
nyní jednosměrná v opačném směru. Proto
bylo třeba zde provoz (zjednosměrnění) obrátit. Za nového stavu tedy bude ul.
Lorencova jednosměrná, ale již ve směru od
ul. Kvítková na tř. T. Bati.
Aby nebyly dvě sousedící ulice jednosměrné jedním směrem, muselo dojít k obrácení
směru také ulice bratří Jaroňků. Nově tedy
jezdí řidiči touto ulicí od tř. T. Bati (sil. I/49)
k ul. Kvítková.
-mm-

Městská policie Zlín pohledem 1. náměstka primátorky
Vážení a milí spoluobčané,
jistě mnozí víte, že v letošním roce proběhl již
pátý ročník Ceny Salvatora. Salvator je ocenění
členům Integrovaného záchranného systému,
ale i obyvatelům Zlínského kraje, za čin v oblasti ochrany zdraví, majetku a bezpečnosti
obyvatel, a to nad rámec služebních a občanských povinností.
Minulé vedení Městské policie Zlín nebylo nijak zvlášť nakloněno nominování strážníků
z řad MP Zlín, za plnění jejich služebních zákroků, kdy šlo při záchraně lidského života či
majetku doslova o vteřiny či minuty.
Proto jsem rozhodl se svými spolupracovníky
z MP Zlín tuto nelichotivou skutečnost změnit
a představit městské strážníky v jiném světle,
než na jaké byla veřejnost doposud zvyklá.
Nominovat jen pár vybraných strážníků bylo
velmi obtížné, neboť zákroků, za které by si
ocenění zasloužili, bylo za rok 2007 velké
množství.
Nakonec jsme se shodli na nominaci těch,
které vám chci nyní představit.
CENA SALVATORA NOMINACE ZA MĚSTSKOU POLICII ZLÍN
str. Doležel Michal
a bývalý str. Topič Zdeněk
Dne 25. 1. 2007 v 20.38 hodin přijala stálá
služba MP Zlín oznámení, že na ulici Sokolská,
na zastávce MHD Cigánov, leží nějaký muž. Na
místo byla vyslána výše uvedená hlídka, která
zjistila, že dotyčný muž (1929) má zjevné zdravotní potíže. Nereagoval na vizuální podněty,
rty a nos měl nafialovělý. Proto o celé věci byla
informována i RZS.
Do jejího příjezdu započali strážníci s resuscitací. Str. Topič Zdeněk prováděl umělé dýchání a str. Doležel Michal prováděl masáž
srdce. Tuto činnost oba vykonávali až do příjezdu lékaře. Po jeho příjezdu pak poskytovali lékaři potřebnou asistenci. Muž byl poté převezen do BN Zlín.
Dne 10. 3. 2008 vybrala komise celkem
21 postupujících do finále, kde za MP Zlín
byli vybráni:
str. Červenka Petr a str. Dlouhý David
Dne 15. 2. 2007 v 11.45 hodin přijala stálá
služba Městské policie Zlín oznámení, že na ulici U Trojáku se ozývá z bytu již delší dobu volání o pomoc. Na místo byla vyslána výše uvedená hlídka. O situaci byla také vyrozuměna
RZS. Jelikož komunikace přes dveře se s dotyčnou ženou nedařila, vstoupil str. Červenka za
pomocí lezecké techniky - slanění, přes okno do
bytu. Žena, která volala o pomoc (1922), byla
totiž nemohoucí, a tak se nemohla dostat ke
dveřím. Lékař pak nařídil převoz ženy do BN
Zlín.
str. Cedidla Miloš
a bývalý str. Urban Radim
Dne 24. 4. 2007 v 12.13 hodin přijala stálá služba MP Zlín oznámení od ženy (1919),
že na ulici Nad Pramenem leží na zemi svého
domku, má bolesti celého těla a nemůže se
hýbat. Dále také sdělila, že hlídka se k ní
může dostat pouze oknem, které nechává
otevřené. Na místo byla vyslána hlídka výše
uvedených strážníků. Na místě se verbálně
kontaktovala s postiženou ženou, která
upřesnila, kterým oknem se k ní mohou dostat. Poté hlídka vstoupila oknem do bytu,
kde nalezla ležící ženu. Tato si stěžovala na
bolesti dolních končetin v důsledku pádu na
podlahu. Z tohoto důvodu strážníci neprodleně přivolali RZS, jejíž lékař posléze nařídil
převoz do BN Zlín.

str. Míča Ondřej
a bývalý str. Adamuška Libor
Dne 7. 5. 2007 v 21.13 hodin přijala stálá
služba MP Zlín oznámení od dispečera DSZO,
že na ulici Mostní, cca 200 m od křižovatky
s ulicí Březnická, leží nějaký muž. Na místo byli vysláni výše uvedení strážníci, kteří zjistili, že
ležící muž (1947) z Uherčic má poranění hlavy
a krvácí z pravého ucha. Do příjezdu lékaře,
který posléze stanovil předběžnou diagnózu na
otřes mozku a zlomeninu spodiny lebeční, mu
strážníci poskytli první pomoc, umístění do stabilizované polohy. Muž byl posléze převezen do
BN Zlín.
str. Kotas Marian a str. Kyncl Jiří
Dne 15. 8. 2007 v 14.45 hodin oznámila na
stálou službu MP Zlín výše uvedená hlídka, že
na ulici Dlouhá nalezli ležícího muže (1943),
kterému se vlivem vysokého tlaku udělalo špatně. Při pádu na zem si způsobil zranění na levé
ruce. Z tohoto důvodu mu strážníci poskytli
první pomoc a na místo přivolali také RZS. Muž
byl poté převezen do BN Zlín.
str. Kyncl Jiří a str. Malíček Petr
Dne 26. 8. 2007 v 21.39 hodin oznámil na
MP Zlín muž (1974), že se ve svém domku na
ulici Podvesná XIV. pokusil spáchat sebevraždu - oběšením. Pak si to ale nějak rozmyslel,
ale nyní se nemůže ze smyčky, kterou si udělal
z elektrického kabelu, dostat. Na místo byla
ihned vyslána výše uvedená hlídka. Tato na
místě okamžitě navázala s dotyčným mužem
slovní kontakt a poté vstoupila do domku dveřmi, které naštěstí nebyly uzamčeny. Po přeřezání kabelu pak muže uvolnila. Dotyčný byl
pak strážníky zklidněn a na místo byla přivolána RZS, jejíž lékař nařídil jeho převoz do BN
Zlín.
str. Červenka a str. Dlouhý David
Dne 27. 8. 2007 v 18.02 hodin přijala stálá
služba MP Zlín oznámení od muže, že na ulici
Zálešná I. se v bytě nachází jeho přítelkyně
(1951), která mu přes sms sdělila, že se pokusila o sebevraždu. Na místo byla vyslána hlídka
výše uvedených strážníků. Jelikož zde hrozilo
bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a života dotyčné ženy, strážníci za pomoci beranidla
rozbili skleněnou výplň vstupních dveří a posléze odemkli klíčem, zastrčeným zevnitř zámku. Nalezené ženě, která v tu chvíli ještě byla
při vědomí, poskytli první pomoc a na místo
přivolali i RZS, jejíž lékař pak nařídil převoz ženy do BN Zlín.
str. Kotas Marian a str. Kyncl Jiří
Dne 11. 9. 2007 v 11.01 hodin přijala stálá
služba MP Zlín oznámení, že na ulici Trávník
leží nějaký muž, který pravděpodobně prodělává epileptický záchvat. Na místo byla ihned vyslána výše uvedená hlídka a byla taktéž informována RZS. Do příjezdu lékaře na místo
poskytli strážníci muži (1953) první pomoc, jelikož si dotyčný muž způsobil pádem na zem
krvácející zranění na hlavě. Muž byl posléze
převezen do BN Zlín.
str. Cedidla Miloš
a bývalý str. Urban Radim
Dne 17. 10. 2007 v 12.42 hodin oznámila na
stálou službu MP Zlín výše uvedená hlídka, že
na ulici Topolová nalezla ležícího muže (1952).
Tento měl problémy s dýcháním a následně došlo k úplné zástavě dechu. Proto hlídka
ihned vyrozuměla RZS a začala s resuscitací.
Do příjezdu lékaře se strážníkům podařilo obnovit základní životní funkce. Muž byl posléze
převezen do BN Zlín.

str. Rozehnalová Lucie
a str. Valeriánová Ivana
Dne 4. 11. 2007 v 16.43 hodin prováděla
hlídka MP Zlín dohled nad hokejovým utkáním
U Zimního stadionu. Zde se k ní přihlásil muž,
který sdělil, že jeho kamarádovi se udělalo nevolno a upadl na zem. Proto obě strážnice bezodkladně poskytly první pomoc muži (1931) ze
Zlína a vzhledem k podezření na infarkt přivolaly i RZS. Do jejího příjezdu pak obě strážnice
pokračovaly v poskytování první pomoci. Muž
byl poté převezen do BN Zlín
str. Červenka Petr a str. Dlouhý David
Dne 12.11. 2007 v 14.44 hodin přijala stálá
služba MP Zlín oznámení, že na ulici Sokolská
neotvírá stará paní (1921) a je zde důvodná
obava o její zdraví a život. Na místo byla vyslána hlídka výše uvedených strážníků. Do bytu
nebylo možné vstoupit dveřmi, jelikož byl zevnitř zasunut klíč. Proto po dohodě s také zasahující hlídkou HZS strážníci vstoupili do bytu za pomoci lezecké techniky - slanění. Po
vstoupení do bytu pak strážníci nalezli starou
paní ležet ve vaně, kde patrně utrpěla mozkovou příhodu a byla značně podchlazená. Z tohoto důvodu pak byla na místo přivolána také
RZS. Do jejího příjezdu provedla hlídka MPZ prvotní ošetření a zábal do tepelné fólie. Žena pak
byla převezena do BN Zlín.
Do užšího finále byli posléze nominační
komisí vybráni tito strážníci:
str. Michal Doležel
a bývalý str. Zdeněk Topič
V lednu loňského roku jeden z nich prováděl
umělé dýchání a druhý masáž srdce muže, který nejevil známky života na zastávce MHD
Cigánov. Po příjezdu lékaře mu i nadále asis-tovali až do doby, než byl muž převezen do nemocnice.
Str. Petr Červenka a str. David Dlouhý
V únoru loňského roku se na základě odůvodněných obav sousedů slanili do uzavřeného
bytu, kde nalezli jeho majitelku napolo prochlazenou ve vaně, když prodělala mozkovou
příhodu. Poskytli jí první pomoc a vyčkali do
příchodu záchranářů.
str. Miloš Cedidla
a bývalý str. Radim Urban
V dubnu loňského roku pomohli ženě, která
na policii nahlásila, že leží ve svém bytě na zemi a v důsledku pádu se nemůže hýbat. Oknem
pronikli k ní do bytu, přivolali rychlou záchrannou pomoc a zařídili její převoz do nemocnice.
Závěrem Vám chci také říct, že i když MP Zlín
v letošním ročníku nezískala hlavní ocenění
v kategorii Policista, domnívám se, že počet celkem 13 nominovaných strážníků vypovídá o jejich velmi dobré práci.
Věřím, že do dalšího ročníku Ceny Salvatora
budu moci společně se svými spolupracovníky
vybrat stejný, ne-li větší počet strážníků, kteří
by si toto ocenění zasloužili.
Martin Janečka, 1. náměstek primátorky
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MÍSTNÍ ČÁST LOUKY NAD DŘEVNICÍ
V

ážení čtenáři,
jak jsme Vás v předchozím čísle
Magazínu Zlín informovali, zahajujeme v nové rubrice informaci
o činnosti úřadoven v jednotlivých místních částech.
Obec Louky leží na obou březích
Dřevnice v nadmořské výšce 208 m.
Název obce vznikl podle polohy.
Nejstarší doložený název byl Luky Lúky, který se v roce 1924 pozměnil
na současné Louky nad Dřevnicí.
Příměstskou částí Zlína se obec stala roku 1938. V místní části žije
1028 obyvatel.
Úřadovna Magistrátu města Zlína
pro místní část Louky, adresa Náves
Louky čp. 68, funguje od r. 1991,
úřední hodiny jsou ve středu od 13
do 17 hod. a ve čtvrtek od 9 do 12
hod., tel. 577 106 238, e-mail: uradovnalouky@muzlin.cz. Kontaktní
osobou je paní Lidmila Svobodová.
Úřadovnu navštívilo v roce 2007
přibližně 375 občanů. K řešení bylo
postoupeno 542 podnětů ze strany
občanů místní části. Celkem bylo na
vývěsních skříňkách v lokalitě zveřejněno přibližně 140 kusů materiálů (informací, usnesení rady a zastupitelstva, obecně závazných
vyhlášek atd.).
Občané místní části se na pracovnici úřadovny obraceli zejména se
žádostmi o řešení dopravní situace
v lokalitě, údržby a čistoty okolí domů a veřejných prostranství, ochrany a obnovy zeleně, údržby a obnovy občanské vybavenosti.
Setkání zástupců Rady města
Zlína a Magistrátu města Zlína s občany místní části Louky se od roku
1999 uskutečnilo celkem pětkrát.
Zápisy naleznou občané na internetových stránkách města www.mestozlin.cz v sekci Informace o MMZ/
Setkání s občany.
O pravidelný úklid a čistotu místní části se stará pracovník údržby tzv. "cestář", dále pracovníci sjednaní odborem městské zeleně, kteří
pravidelně sečou travnaté obecní
plochy; dvakrát ročně (na jaře a na
podzim) je na Návsi přistaven velkoobjemový kontejner na svoz komunálního a zahradního odpadu.
V
roce
2000
byla
kaple
Nanebevzetí Panny Marie na Návsi
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mohou využívat také internet. V minulých letech prošla budova celkovou rekonstrukcí.

zapsána mezi kulturní památky.
V lednu letošního roku zajistil
Odbor kultury zlínského magistrátu
instalaci nového mechanického vybavení zvonu s automatickým přepínáním. Tato změna přispěla k tomu,
že občané slyší jasné vyzvánění denně ve 12 a v 18 hod.
Náves v Loukách prošla úpravou.
Od 1. června 2005 mohou děti plně
využívat nově otevřené dětské hřiště
na Návsi. Hrací prvky, pískoviště,
oplocení jsou podle norem EU.
Hřiště rodiče s dětmi využívají po
většinu roku.

V Loukách pracují čtyři spolky:
Sbor dobrovolných hasičů (SDH),
Fotbalový oddíl TJ SK Zlín - Louky,
Myslivecké sdružení Včelín (LoukyPrštné) a Honební společenstvo.
SDH Louky oslaví 12. července letošního roku 100. výročí svého založení. Členové SDH jsou aktivní nejen v "jubilejním" roce. Pravidelně
organizují a účastní se nejrůznějších soutěží, jezdí na hasičskou
pouť na Hostýn, pořádají sběr železa atd. O prázdninách organizují
letní dětský tábor. Pro všechny děti
pořádají mikulášskou besídku s nadílkou.
Na Návsi v budově hasičské zbrojnice je umístěn vozový park Sboru
dobrovolných hasičů, v 1. poschodí
budovy mají hasiči společenskou
místnost. Je zde pobočka Krajské
knihovny Fr. Bartoše. Čtenáři zde

Vzhledem k podstatnému úbytku
dětí přestala 30. června 1978 vyučovat Základní škola (1.-5. roč.)
v Loukách. Od tohoto roku žáci
pokračují v plnění povinné školní
docházky v ZŠ na Podhoří,
v Malenovicích nebo na některé ZŠ
ve Zlíně.
V roce 1994 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce a generální oprava
budovy. Původní zůstaly pouze obvodové stěny. Protože budova stojí
na původním slepém rameni řeky
Dřevnice, byla provedena pilotáž.
Došlo k úpravě i celého zahradního
areálu s vybavením. Přes svou náročnost trvala rekonstrukce pouze
pět měsíců. Již 1. září 1994 nastoupily děti do zmodernizované mateřské školy. V červenci 1997 se po déle trvajících deštích vylila Dřevnice
ze svého koryta a zatopila MŠ i její
okolí. Znovu se musely zrekonstruovat sklepy, kotelna, tělocvična, bylo vybudováno velmi pěkné dětské
hřiště. Od 1. ledna 2003 má MŠ
právní subjektivitu a patří pod ni
i MŠ Prštné. V budově je umístěna
také Pedagogicko psychologická poradna, tělocvična je denně využívána i ve večerních hodinách.
V prosinci loňského roku byl dostavěn chodník v ul. K Luhám směrem k točně. Od začátku dubna
letošního roku občanům slouží nově instalované bezdrátové hlásiče
Varovného informačního systému
obyvatel, které se využívají také jako místní rozhlas.
Život v obci, činnost spolků
a všechny významné události zaznamenává a fotografiemi dokládá
místní kronikářka.
Odbor kanceláře primátora

Rozpočet statutárního města Zlína KDE ZÍSKAT
VZDĚLÁNÍ PRO PRAXI
na rok 2008 - II. část
Vážení občané,
na svém zasedání dne 13. prosince 2007 schválilo Zastupitelstvo města Zlína rozpočet na rok
2008. V předminulém Magazínu Zlín jste se seznámili se schváleným rozpočtem na rok 2008.
V průběhu roku však probíhají změny rozpočtu, a to zejména z důvodu objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. Tyto změny se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují dle časové posloupnosti. Pro Vaši informaci Vám uvádíme přehled upraveného rozpočtu města Zlína k 30. 4. 2008.
PŘÍJMY V Kč K 30. 4. 2008
Tř.

Název

1
2
3
4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace

Schválený rozpočet
1 015
203
18
254

CELKEM

413
168
700
324

000
000
000
000

Upravený rozpočet
1 015
204
18
243

413
066
700
072

000
000
000
000

1 491 605 000

1 481 251 000

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

PROVOZNÍ VÝDAJE V Kč K 30. 4. 2008
Oddíl
10
21
22
23
31
32
33
34
35
36
37
41
43
51
52
53
55
61
63
64

Zemědělství a lesní hospodářství
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Vzdělávání
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Sociální péče a pomoc
Obrana
Civilní nouzové plánování
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochr. a integrovaný záchr. systém
Územní samospráva a státní správa
Finanční operace
Rozpočtová rezerva

CELKEM VÝDAJE

4
11
88
1
63
88
66
17
167
108
182
23

47
10
236
83
64

557
434
590
592
255
116
853
782
012
614
098
640
533
4
947
559
836
647
120
500

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

8
13
153
1
64
92
64
25
195
104
162
18

48
10
244
83
5

077
380
831
664
486
136
576
773
559
079
611
628
492
4
967
429
876
586
082
898

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 267 689 000

1 299 134 000

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

INVESTIČNÍ VÝDAJE V Kč K 30. 4. 2008
Oddíl
21
22
31
33
34
35
36
37
43
52
53
55
61
64

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vzdělávání
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc
Civilní nouzové plánování
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochr. a integrovaný záchr. systém
Územní samospráva a státní správa
Rozpočtová rezerva

CELKEM VÝDAJE

1 293
1 594
5 000
7 797
80 832

4 500
9 500
44 624

0
0
000
000
000
0
000
0
000
0
0
000
000
000

159 640 000

10
25
3
2
10
1
75
9
75
1

149
536
412
354
415
528
310
612
837
879
170
4 500
26 974
42 424

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

297 675 000

Podrobněji se rozpočtu pro rok 2008 budeme věnovat v dalších vydáních Magazínu Zlín.

Obchodní akademie Tomáše Bati
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
nabízí možnost pomaturitního studia.
Již devátý akademický rok budou
otevřeny bakalářské studijní programy
v oborech Finanční řízení a Marketing.
Tříleté studium je zajišťováno ve spolupráci s fakultou Managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati. Po státní
závěrečné zkoušce absolventi získají titul "bakalář" a mohou pokračovat v magisterském studiu. První kolo přijímacího řízení na oba obory proběhne
23. června formou písemného testu
z matematiky a ze zvoleného cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny), druhé
kolo pak 26. srpna.
Další možností je tříleté studium
Vyšší odborné školy ekonomické, a to
také v oborech Finanční řízení
a Marketing. Absolventům je udělen titul "diplomovaný specialista". Přijímací
zkouška se nevyžaduje, přijímací řízení
zahrnuje pouze úřední ověření dokladů. To se uskuteční 25. června, druhé
kolo 27. srpna 2008.
Kontakt:
Obchodní akademie T. Bati
a VOŠE Zlín,
nám. TGM 3669, 761 57 Zlín,
tel.: 577 006 555,
e-mail: vose@vosezlin.cz,
www.vosezlin.cz
Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně
Vás zve na výstavu

TAKOVÍ JSME BYLI
aneb... muzika let minulých na
báječných gramofonech, rádiích,
magnetofonech a elpíčkách...
Vernisáž se koná v přednáškovém
sále ZLÍNSKÉHO ZÁMKU
VE ČTVRTEK 19. ČERVNA 2008
V 19 HODIN
s pořadem legendárního publicisty
Jiřího Černého - Hudební 60. léta
Výstava potrvá do 25. srpna 2008
a pro hudební nadšence z různých
žánrů - rocku, jazzu, blues, folku...
připravujeme sběratelské a archívní
- HUDEBNÍ ČTVRTKY.
Zveme všechny příznivce, kteří
vyrůstali s hudbou
od 50., 60.,70., ... let,
nejen pamětníky, ale i fanoušky
současné hudby, která vyrostla
na těchto základech.
POZOR!
Doprovodná akce - klub GOLEM
20. 6. ve 20 hodin
STAŘÍ PSI, ORANGE, RED BARON
Informace:
www.cdklub.net,
tel.: 608 732 296, 606 375 534

Ing. Jana Holcová, odbor ekonomický
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ Koncept nového územního plánu
UNIVERZITNÍHO CENTRA
Dlouho očekávaný okamžik - otevření
nové budovy Univerzitního centra, se přiblížil. Univerzita Tomáše Bati v úterý
17. června 2008 slavnostně otevře svou
novou budovu, která vznikla podle návrhu
architektky prof. Evy Jiřičné. Výjimečné
události na UTB budou přítomni významní
hosté z celé ČR i ze zahraničí.
Univerzitní centrum vyrostlo v atraktivní lokalitě v centru krajského města (na místě někdejších Masarykových škol) během 18 měsíců. Moderní pětipodlažní budova je sídlem
univerzitní knihovny a rektorátu. V budoucnu
vytvoří spolu s Kongresovým centrem (jehož investorem je statutární město Zlín a jehož výstavba dosud probíhá) unikátní komplex, odpovídající architektuře třetího tisíciletí.
Autorkou celého komplexu je světově uznávaná architektka a designérka žijící v Londýně
prof. Eva Jiřičná, zlínská rodačka.
Objekt Univerzitního centra sestává ze dvou
samostatných částí, spojených zastřešeným
atriem. V jedné z částí je umístěna Univerzitní
knihovna, která
bude svým uživatelům poskytovat služby na
bázi nejnovějších informačních a komunikačních
technologií. Je
v ní k dispozici
500 studijních
pracovišť. Ve
druhé části objektu získala
univerzita důstojné prostory
pro řadu pracovišť rektorátu (kanceláře, zasedací místnosti).
V budově se dále nachází přednáškový sál
pro 160 osob s šatnou. Objekt je bezbariérově
přístupný.
Po dokončení celého areálu Kongresového
a univerzitního centra získá Zlín unikátní stavbu, která svými organickými tvary obohatí původní funkcionalistickou architekturu města
Zlína, aniž by však narušovala její jedinečnost.
Zatímco Kongresové centrum bude plnit funkci společenskou a kulturní, Univerzitní centrum se zaměří na funkci vzdělávací a informační. Obě budovy jsou již nyní vzájemně
propojeny dvoupodlažním podzemním parkovištěm se 150 parkovacími místy.
Mgr. Jana Brázdilová

Dny otevřených dveří
v Univerzitním centru
Po dva dny budou prostory Univerzitního
centra ve Zlíně otevřeny pro širokou veřejnost. Zájemci o návštěvu této ojedinělé
stavby jsou zváni na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 20. června
a v sobotu 21. června 2008 od 9 do 18
hodin. Univerzitní centrum se nachází na
nám. T. G. Masaryka 5555 (v blízkosti obchodního domu Prior). Pro návštěvníky bude připravena prohlídka objektu s výkladem.
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Práce na konceptu nového územního
plánu Zlína se blíží k závěru. Každých 14
dnů probíhají pracovní jednání pořizovatele územně plánovací dokumentace (Útvar
hlavního architekta - středisko územního
plánování) s hlavním projektantem a týmem specialistů, kteří se podílejí na přípravě konceptu.
Jasná je prozatím jedna dopravní varianta komunikace I. třídy, tzv. pravobřežní,
která má v souladu
s územně plánovacími dokumentacemi
Zlínského kraje propojit R49 Hulín - Zádveřice s R55 Hulín Otrokovice. Druhá dopravní varianta se
teprve tvoří. Spolu s variantami dopravy je
zpracována také základní kostra územních
systémů ekologické stability a tvoří se koncepce rozvojových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu, rekreaci,
sport a dalších.
Všech jednání se účastní jednotlivé odbory Magistrátu města Zlína, se kterými
probíhá diskuse na odborné úrovni.
První ucelený materiál bude v průběhu
měsíce května připraven pro diskusi i v odborných komisích města. Své si bude moci
říci i Rada města Zlína spolu se zastupiteli.
Poté, co bude pohromadě část výkresová,
začne se tvořit i odpovídající část textová.
Oproti doposud platnému územnímu plánu
bude celá textová část závazná, tzn., že jakékoliv úpravy v jejím znění budou probíhat formou změny územního plánu v souladu se zněním stavebního zákona.

Koncept v konečné podobě bude odevzdán dle "Smlouvy o dílo" v červnu 2008.
Součástí konceptu bude i tzv. SEA, což je
vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu na životní prostředí spolu s vyhodnocením na udržitelný rozvoj.
Veřejnost bude mít možnost se s konceptem územního plánu seznámit v průběhu měsíce září, kdy bude k nahlédnutí vystaven po dobu
30 dnů u pořizovatele a na webových
stránkách města.
Po této lhůtě se
každý může zúčastnit veřejného projednání. Do 15 dnů ode
dne veřejného projednání pak může
každý uplatnit své připomínky. Vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření a nově navrhovaných ploch pak můžou uplatnit své námitky.
Poté, co pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotí došlé připomínky
a námitky, zpracuje tzv. návrh pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu, včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné
varianty řešení. Pokyny pro zpracování
návrhů územního plánu schvaluje zastupitelstvo města. Schválené pokyny se stávají závazné pro dopracování návrhu
územního plánu.
Návrh nového územního plánu bude
hotov zhruba v 2. polovině roku 2009.
Ing. Petra Reichlová,
útvar hlavního architekta

ZLÍNSKÁ
ARCHITEKTURA

GYMNAZISTÉ POŘÁDAJÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCI
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť bude od
4. do 14. června hostitelem mezinárodní
konference v rámci programu studentů
středních škol Global Classroom. Akce se
letos zúčastní školy ze Shetlandských ostrovů ve Skotsku, z Velké Británie, Německa
a Švédska, několik škol z Kapského města
v Jižní Africe a také střední škola
z Japonska, kterou příští rok nahradí škola z USA.
Dlouhodobým cílem programu Global
Classroom je zapojit mladé lidi z různých
koutů planety do diskusí o klíčových tématech dnešního světa. Studenti partner-

ských škol v průběhu roku pracují na nejrůznějších projektech a svoji činnost mohou následně zúročit prostřednictvím osobních setkání na konferenci, jež je
považována za završení celého ročníku spolupráce.
Účastníci desetidenní konference ve
Zlíně, jejímž tématem je Kultura, budou
moci vedle prezentace svých projektů na
základě osobních kontaktů lépe porozumět
společným tématům i případným odlišnostem regionů či národů. Konference se pořádají již od roku 1997, koordinátory té letošní jsou Tomáš Juřík a Jan Kotík.
-pm-

Rodiče si mohou vybrat pas pro dítě
Rodiče, jež žádají o pas pro své dítě, si nyní mohou vybrat ze tří možností: mohou požádat o pas s biometrickými prvky, o tzv.
"blesk" pas nebo si mohou dítě nechat zapsat do svého pasu.
"Od 25. dubna vydáváme pasy s bio-metrickými prvky i pro děti mladší pěti let,"
upozornil na změnu zákona vedoucí Odboru
občansko správního zlínského magistrátu
Antonín Šrajer. Podle jeho slov tak rodiče
nemusí při podání žádosti předkládat fotografii dítěte. "Musí se však dostavit i s dítětem na naše pracoviště, kde fotografii pořídíme přímo při zpracovávání žádosti o pas,"
řekl A. Šrajer.
Za vydání pasu s biometrickými prvky,
tzv. e-pasu, pro děti mladší 15 let rodič zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč, pas
má platnost 5 let. Lhůta pro vydání tohoto
typu dokladu, který vyhotovuje Státní tiskárna cenin, je 30 dnů.

Pokud chce rodič pro dítě vyřídit pas
v kratším termínu, může požádat o vydání
pasu bez strojově čitelných údajů, tzv.
"blesk" pasu. "Tento typ pasu vyhotovuje
přímo oddělení cestovních dokladů," vysvětlil A. Šrajer a dodal, že platnost dokladu je
v tomto případě pouze půl roku. Správní poplatek činí 1 000 Kč. "V tomto případě jsou
také nutné 2 fotografie dítěte," připomněl A.
Šrajer.
Děti mladší deseti let si mohou rodiče nechat zapsat do svého cestovního dokladu.
Do pasů s biometrickými prvky se tak děje
pomocí speciálního samolepicího štítku
s bezpečnostními prvky. "Protože musí dojít
k
vytvrzení
adhezní
vrstvy,
mohou si rodiče pas vyzvednout nejdříve
24 hodin po nalepení štítku," upozornil
A. Šrajer na důvod, proč není možné tento
zápis provést na počkání.
-mm-

ROZKVETLÉ MĚSTO PODVANÁCTÉ!

V letošním roce budou opět vyhlášeny tři kategorie
I. kategorie - předzahrádky obytných domů (rodinných, řadových
i panelových domů)
II. kategorie - květinová výzdoba
oken a balkonů obytných domů
III. kategorie - úprava okolí baťovských domků
Do soutěže se mohou osobně přihlásit všichni obyvatelé Zlína a jeho městských částí. Od loňského roku se nám
také osvědčila spolupráce s občanskými iniciativami a pracovníky úřadoven,

kteří také vybírají nejzdařilejší zahradnické realizace v jednotlivých čtvrtích.
Tím se do soutěže mohou dostat i zahrádky a balkony, které jejich majitelé
nepřihlásili, ale jsou velmi zdařilé a bylo by škoda je opomenout.
Hodnocení proběhne dle klimatických
podmínek pravděpodobně v měsíci červenci, kdy pětičlenná komise hodnotí
výsadby dle následujících kritérií:
• kompoziční uspořádání
• harmonické sladění barev
• respektování nároků rostlin na místo výsadby
• úroveň údržby (zaplevelenost, kosení trávníku apod.)
• zdravotní stav rostlin
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v září 2008 za účasti zástupců města. Stejně jako v loňském
roce budou ohodnoceni všichni soutěžící, protože jsme dospěli k názoru, že
každá snaha o zkrášlení okolí domů by
neměla zůstat neoceněna. Kromě toho
však budou vyhlášena první tři místa
v každé kategorii, kdy vítězové budou
ohodnoceni významnějším darem ve
formě drobné zahradní mechanizace či
jiného hodnotného věcného daru.
Soutěže Rozkvetlé město se mohou
zúčastnit se svými zahrádkami (viz vyhlášené kategorie) občané bydlící ve
správním obvodu města Zlína, pokud
zašlou do 30. 6. 2008 vyplněný soutěžní kupon na adresu: Magistrát města
Zlína, odbor městské zeleně, náměstí
Míru 12, 761 40 Zlín. Přihlásit se můžete také na e-mailové adrese: zuzanapecharova@muzlin.cz, pokud nezapomenete zapsat všechny potřebné údaje
(jméno, adresa přihlášeného, telefonní
kontakt, patro a orientace oken či balkonu ke světovým stranám - pouze
u kategorie II., a číslo kategorie, do které se přihlašujete).
Ing. Zuzana Pecharová,
Odbor městské zeleně MMZ

✁

V letošním roce bude probíhat již
12. ročník soutěže Rozkvetlé město,
kterou organizuje odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína ve spolupráci s odborem životního prostředí a s redakcí Magazínu Zlín.
Za 12 let své existence prošla soutěž
svým vývojem. Měnil se počet kategorií,
způsob přihlašování i účast obyvatel.
Nejdříve byla soutěž zaměřena pouze na
kategorii předzahrádek bytových domů
a úpravu oken a balkonů, později přibyla kategorie zahradní úpravy vstupních prostorů firem. Ta byla pro malou
účast firem později zrušena, ale naopak
vznikla kategorie velmi specifická pro
Zlín - úprava okolí baťovských domků.
Zrod této kategorie vyplynul z problémů
při samotném posuzování úprav, protože u těchto domků lze velmi těžko určit,
kde začíná a končí předzahrádka a kde
je už obytná část zahrady.
Co se však nezměnilo, je cíl této akce.
Smysl soutěže Rozkvetlé město je zakotven v jejím samotném názvu. Chtěli
jsme povzbudit obyvatele v zájmu
o zlepšení životního prostředí v jejich
bezprostředním okolí. Vždyť to, že si vyzdobí svá okna květinami, je radost pro
ně samotné, ale i pro kolemjdoucí spoluobčany.
O tom, že se tuto myšlenku daří naplňovat, svědčí nejenom zvyšující se
účast obyvatel, ale také čím dál pěknější a rozkvetlejší město.

Kde najdete obchody a sluÏby?
LÉTO VE ZNAMENÍ PÉČE O SEBE
Studio Anička nabízí tyto služby:
pedikúru, manikúru, modeláž nehtů, kosmetiku, terapii Reiki
Kontakt: tel.: 603 956 671,
Sadová 6, Zlín, přízemí vedle kožní ordinace,
www.studio-anicka.wz.cz
ŠICÍ STROJE - MIROSLAV KOVÁČ
Prodej za internetové ceny ve Zlíně na Prioru
v I. poschodí
Prodejní doba po - pá 9 - 12 h, 13 - 18 h,
so 9 - 12 h.
Kontakt: tel. 577 211 256, kl. 234
OPRAVY - Zlín, Zálešná V/1309,
tel.: 577 433 591, 732 561 858
www.sicistroje.zde.cz,
e-mail: sici-stroje@Quick.cz
MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ
Nabízíme služby klasické, pánské a japonské manikúry - P. Shine.
Provádíme modeláž nehtů akrylem, gelem
i akrygelem.
Kontakt: Hotel Moskva, 4. patro/416,
tel.: 577 560 416, 776 180 402, 776 258 350
PRODLUŽOVÁNÍ A ZHUŠŤOVÁNÍ ŘAS
Nabízíme prodlužování a zhušťování řas metodou EXTREME LASHES a prodlužování vlasů.
Kontakt: areál Svit, budova 22,
tel.: 606 208 711 a 721 821 896
SVĚTÝLKO
- AKTIVNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ VE ZLÍNĚ
Potřebujete pohlídat děti? Záleží Vám na
kvalitě hlídání? Chcete kvalifikovanou a tvořivou hlídací tetu? Nabízíme Vám jako první ve
Zlíně tzv. aktivní hlídání dětí v domácnostech,
doprovody do kroužků, výchovné poradenství
a jiné služby.
Kontakt: www.svetylkozlin.cz,
e-mail: info@svetylkozlin.cz, tel.: 725 602 852
MGR. JAN VODÁK, PH.D
- RODINNÝ KOUČ
Chcete zlepšit způsob komunikace uvnitř
Vaší rodiny? Chcete se domluvit s partnerem,
či dítětem a nejde Vám to?
Zlepšíme Vaši komunikaci s partnerem, dospívajícími, či dospělými dětmi.
Bude se Vám žít lépe.
Kontakt: Jan Vodák,
vodak@familycoaching.cz, tel.: 774 586 325
ALBI-JAZYKOVÁ ŠKOLA
Nabízí nové kurzy AJ, NJ, FJ a ŠJ na školní
rok 2008/2009 od 2. 6. 2008.
Také otvírá jednoletý pomaturitní kurz AJ.
Bližší informace na: www.albi-js.cz, mobil:
774 412 525, e-mail: albi-js@centrum.cz
VÝUKA JAZYKŮ ACCESS
Pořádá třídenní letní intenzivní kurzy angličtiny.
30. 6.- 2. 7. a 11.- 13. 8. - falešní začátečníci
7.- 9. 7. a 18. -20. 8. - mírně pokročilí
14.-16. 7. a 25. - 7. 8. - středně pokročilí
Každou sobotu jednodenní intenzivní kurzy
Kontakt: tel.: 604 266 518,
jazykovaskola.access@seznam.cz
PORADNA PRO VÝŽIVU A HUBNUTÍ
Nově otevřená poradna pro výživu na
Zlínské poliklinice, 2. patro.
Individuální poradenství při redukci hmotnosti.
Skupinové kurzy snižování nadváhy. Měření
tuku přístrojem BODYSTAT.
Kontakt: PharmDr. Mgr. Renata Mičová,
renatamicova@tiscali.cz, tel.: 723 051 761
inzerce
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Červen v kultuře
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen
Allen, Ray Winstone
Jedna z nejslavnějších postav filmové historie se vrací na
stříbrné plátno.
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
USA-2007-premiéra-Falcon-(0)
Režie: Andrew Adamson
Pokračování filmové série - Sourozenci Pevensieovi se po roce
opět vracejí kouzelnými dveřmi do Narnie, kde ovšem mezitím
uběhlo tisíc let...
STALO SE
USA-2008-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
V hlavních rolích: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John
Leguizamo.
Režie: M. Night Shyamalan
Mohli jsme to vycítit... Viděli jsme znamení... A teď se to stalo...
KOPAČKY
USA-2008-110 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(15)
V hlavních rolích Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis
Režie: Nicholas Stoller
Neskutečně katastrofická romantická komedie
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Francie/Švýcarsko-2006-120 minut-titulky-premiéra-HCE-(0)
"Město světel" očima 18 světoznámých režisérů, kteří se sešli,
aby společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu ještě nebyl...

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI V 11 HODIN
- PÁSMO KRÁTKÝCH FILMŮ PRO NEJMENŠÍ

KINO KVĚTEN
Masarykova 1014, Zlín-Malenovice,
tel.: 577 103 284
LOVCI DRAKŮ
Francie/Německo/Lucembursko-2008-80 minut-animovanýčeský dabing-HCE-(0)
Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palubě!!!
SPEED RACER
USA-2008-134 minut-český dabing-premiéra-WarnerBros-(0)
Režie: Larry Wachowski, Andy Wachowski
Hrají: Emile Hirsch, Christina Ricci, Matthew Fox, Susan
Sarandon, John Goodman
Speed Racer to s volantem svého Mach 5 umí jako málokdo...
V BRUGGÁCH
VB/Belgie-2008-107 minut-titulky-premiéra-HCE-(12)
V hlavních rolích Colin Farrell, Ralph Fiennes, Brendan
Gleeson.
Režie: Martin McDonagh
Držitel Oscara a známý scénárista Martin McDonagh nám přináší černou komedii o cti a podvodech, která se odehrává
v nádherném prostředí belgických Brugg.

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA
A VELKÉ KINO
Od 1. do 8. června ve všech zlínských kinech
48. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- ZLÍN 2008
SEX VE MĚSTĚ
USA-2008-135 minut-premiéra-Warner Bros-(12)
V hlavních rolích Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia
Bizon. Režie: Michael Patrick King
Nejdřív dobyly televizní obrazovky a teď míří na filmové plátno...
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR-2007-95 minut-premiéra-(12)
V hlavní roli Josef Polášek.
Režie: Jan Prušinovský
Když už nevíte, koho podvádět, zbývá podvádět snad jen sám
sebe...
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OKO BERE
USA-2008-123 minut-titulky-premiéra-Falcon-(12)
Režie: Robert Luketic
Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách...
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
ČR/Albánie-2006-110 minut-premiéra-CinemArt-(0)
Režie: Piro Milkani
Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele Placido, Bára
Štěpánová
Je horké léto na začátku 60. let minulého století a právě se
začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých
studentů pražské FAMU.
PENELOPE
USA/Velká Británie-2006-103 minut-titulky-premiéra
V hlavních rolích Christina Ricci, James McAvoy
Režie: Mark Palansky
Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život - je čas ukázat světu, kdo doopravdy je...
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA-2008-123 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(0)

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR-2008-98 minut-Falcon-(0)
V hlavních rolích Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Taťjana
Medvecká, Miroslav Táborský, Veronika Kubařová
Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky
U MĚ DOBRÝ
ČR-2008-102 minut-premiéra-Falcon-(12)
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: B. Polívka, J. Schmitzer, L. Vlasáková, J. Somr, M. Vladyka, V. Javorský
Filmová komedie na motivy povídek Petra Šabacha podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka.
BOBULE
ČR-2007-90 minut-Bioscop-(0)
Jednu láhev pro ni, ať je povolnější - druhou pro mě na kuráž!
V hlavních rolích letní komedie K. Hádek, L. Langmajer,
T. Matonoha, M. Táborský.
Režie: Tomáš Bařina
10 000 PŘ. N. L.
USA-2008-109 minut-titulky-WarnerBros-(12)
Legenda. Bitva. První hrdina.
Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis v hlavních rolích dobrodružného historického příběhu
Režie: Roland Emmerich

Červen v kultuře
KINO ART - V KINĚ KVĚTEN
DECH
Jižní Korea-2007-84 minut-titulky-Artcam-(15)
Režie, scénář: Kim Ki-duk
Velmi netradiční vztah jedné ženy a vězně, odsouzeného
k smrti.
MONGOL - ČINGISCHÁN
Německo/Kazachstán/Rusko/Mongolsko-2007-129 minut-titulky-premiéra-Bontonfilm-(12)
Režie: Sergej Bodrov
Byl zrozen k vítězstvím...
PENELOPE
USA/Velká Británie-2006-103 minut-titulky-premiéra
V hlavních rolích Christina Ricci, James McAvoy
Režie: Mark Palansky
Pohádka jako žádná jiná. Schovávala se celý život - je čas ukázat světu, kdo doopravdy je...
SLÍDIL
USA-2007-86 minut-titulky-premiéra-HCE-(0)
V hlavních rolích Michael Cane, Jude Law, Herold Pinter
Režie: Kenneth Branagh
Dodržuj pravidla!
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14. sobota - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

6

19. čtvrtek - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

3

20. pátek - 19.00 hodin
Carlo Gozzi - Vladimír Fekar - Jiří Trnka
PRINCEZNA TURANDOT

4

21. sobota - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň
BALADA PRO BANDITU

PREMIÉRA

Středa 18. června ve 14 hodin
VELKÉ KINO
POKÁNÍ
Velká Británie-2007-122 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
V hlavních rolích Keira Knightley a James McAvoy
Režie: Joe Wright
Romantický příběh podle předlohy Iana McEwana
Pátek 27. června v 17 hodin
KINO KVĚTEN
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-Aerofilms-(12)
Režie: Pavel Koutecký a Miroslav Janek
Celovečerní film nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava Havla.
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18. středa - 17.00 hodin
KLEVETIVÁ STŘEDA
beseda v knihkupectví Archa o premiéře Milan Uhde - Miloš
Štědroň - BALADA PRO BANDITU

DIVADÉLKO V KLUBU
6. pátek - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol.: ZLODĚJKY
PRVNÍ PŘEDVEDENÍ

ZADÁNO

7. sobota - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol.: ZLODĚJKY
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ZADÁNO

7. sobota - 20.00 hodin
ZADÁNO
GALAVEČER
48. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež - ZLÍN
2008
10. úterý - 19.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota:
DEKAMERON

1

11. středa - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

2

12. čtvrtek - 14.30 hodin
Emilio Salgari - Konrád Popel
SANDOKAN A PIRÁTI Z MOMPRACEMU
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DŮM UMĚNÍ - výstavní sál
V. Nový zlínský salon 2008

do 7. 9.

ZLÍNSKÝ ZÁMEK - 2. patro
Grafický kabinet
V. Nový zlínský salon 2008

do 7. 9.

12. BUDOVA TOVÁRNÍHO AREÁLU
V. Nový zlínský salon 2008

do 7. 9.

Výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

17. 9. - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové:
MARYŠA

Každé první úterý v měsíci je bezplatný vstup do výstavních
prostor galerie.

18. 9. - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň: B
ALADA PRO BANDITU

3

26. 9. - 19.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň:
BALADA PRO BANDITU

4

30. 9. - 10.00 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

Případné rezervace na tel.: 776 575 307 či osobní rezervace
v kavárně Café Malá scéna.

KRAJSKÁ GALERIE

prodej vstupenek na ZÁŘÍ bude zahájen 18. června 2008
(pro předplatitele prodej již od 16. června - předplatenku
s sebou)

27. 9. - 14.30 hodin
Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA

25. 6. -19.30 h - Sál Malá scéna
N. V. GOGOL: ŽENITBA
Komedie o tom, že není snadné se rozhodnout, navíc na celý
život a neodvolatelně.

Dům umění, nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
tel.: 577 210 662, www.kgvu.zlin.cz

2. 9. - 19.00 hodin
Zdeněk Fibich - Jaroslav Vrchlický:
SMRT HIPPODAMIE
Obnovení společného projektu Městského divadla Zlín
a Filharmonie Bohuslava Martinů

4. středa - 10.00 hodin
Akram Staněk:
ČERVENÁ KARKULKA

20. 6. - 20.30 h - Kavárna Café Malá scéna
ČERVNOVÁ TANEČNÍ PÁRTY V KAVÁRNĚ
Hity 80. let, míchané nápoje a dobrá zábava

Prodej vstupenek v kavárně Café Malá scéna nebo 30 minut
před představením.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 63. SEZONY 2008/2009
3. úterý - 10.00 hodin
Giovanni Boccaccio - Jakub Nvota:
DEKAMERON

19. 6. - 19.30 h - Komorní sál
HORKÁ LINKA (HOTLINE)
Zábavná revue o strastech a slastech s láskou a sexem, aneb
cokoliv jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat...

Změna programu vyhrazena

PŘIPRAVUJEME

VELKÝ SÁL

12. 6. - 19.30 h - Komorní sál
ORNITOLOGIE
V jednom ruském městě...V jednom malém bytě... se dějí
zvláštní věci. Černá komedie o dvou bláznech a jejich hostu.
Ale kdo z nich je opravdu větší blázen?

27. 6. - 17.00 h - nám. Míru
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Pohádka

23. pondělí - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol.: ZLODĚJKY

tř. T. Bati 4091/32, 761 87 Zlín
tel. pokladna: 577 636 207, 206, 737 227 856
www.divadlo.zlin.cz, e-mail: prodej@divadlo.zlin.cz
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15. 6. - 19.30 h - Komorní sál
DODO GOMBÁR: MEZI NEBEM A ŽENOU
Dvanáct měsíců. Dvanáct setkání... Muž a žena. Věčné téma.
Věčný boj. Věčné nalézání

DIVADLO V ARŠE

16. pondělí - 19.00 hodin
Dodo Gombár a kol.: ZLODĚJKY

MĚSTSKÉ DIVADLO

19. 9. - 19.00 hodin
Irena Dousková:
ONĚGIN BYL RUSÁK
Divadlo v Dlouhé Praha

6. 6. - 19.00 h - Kavárna Café Malá scéna
TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Neklasické klání v klasické stolní hře
Přihlášky a informace na tel.: 776 575 307

24. úterý - 10.00 hodin
Milan Uhde - Miloš Štědroň:
BALADA PRO BANDITU

12. čtvrtek - 19.00 hodin
Jerry Herman - Michael Stewart: HELLO, DOLLY!

Změna programu vyhrazena

7. 9. - 19.00 hodin
András Kern:
HÁDEJ, KDO PŘIJDE
Divadlo Na Fidlovačce Praha

Štefánikova 2987, Zlín
www.malascenazlin.cz, tel.: 776 575 307

26. čtvrtek - 19.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi
Hraje se na náměstí Míru

Pondělí 9. června v 10 hodin
VELKÉ KINO
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-Falcon-(0)
V hlavních rolích Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav
Krobot, Lucia Siposová
Režie: Filip Renč
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými
strážci zákona i hranicemi vlastních možností

HOSTÉ V ZÁŘÍ

MALÁ SCÉNA

23. pondělí - 10.00 hodin
Josef Kajetán Tyl - Vlastimil Peška
CESTA DO AMERIKY LODÍ I ARTÉSKOU STUDNOU
aneb Pečení holubi

25. středa - 10.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

SENIORŮM

1. neděle - 14.30 hodin
Akram Staněk:
ČERVENÁ KARKULKA

13. pátek - 19.00 hodin
Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA

FILHARMONIE B. MARTINŮ
PREMIÉRA

tel.: 577 005 736, mobil: 739 683 675
email: gargulakova@filharmonie-zlin.cz,
www.filharmonie-zlin.cz
63. KONCERTNÍ SEZONA 2008 - 2009
Prodej předplatného pro stávající abonenty začalo
15. května 2008.
Prodej předplatného pro veřejnost začíná 16. června 2008.
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Červen v kultuře
Pokladna FBM:
577 005 742, pokladna@filharmonie-zlin.cz
Prodejní doba pokladny FBM:
PO - ČT 14.30 - 17.00 hod., v den koncertu 14.30 - 20.00 hod.
10. 6. 2008 v 19.00 hod., Dům umění Zlín
KOMORNÍ KONCERT
J. Brahms - Sonáta pro klarinet a klavír č. 2 Es Dur
Sonáta pro housle a klavír č. 2 A Dur
Sonáta pro hornové trio Es Dur
Sólisté: B. Loeb, A. Pavlorek, P. Mikeska, E. Skalníková
17. 6. 2008 v 19.00 hod., Dům umění Zlín
KOMORNÍ KONCERT
J. Brahms - Klavírní kvartet
Klavírní kvintet
Sólisté: B. Loeb a Ludwig kvartet
Komorní koncerty se konají v rámci Dirigentských kurzů
2008.

MUZEUM
SOUDNÍ 1, 762 57 ZLÍN
tel.: 577 004 611, fax: 577 004 632, www.muzeum-zlin.cz
Propagace: Hana Čubanová, tel.: 577 004 626,
email: h.cubanova@muzeum-zlin.cz
Expozice: tel. 577 004 611; 577 004 635
Stálé expozice
Pamětní síň Františka Bartoše
S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly
Zlínské filmové studio od reklamy k tvorbě pro děti
velký sál, malý sál a spojovací chodba
Do 31. srpna
TAJEMNÝ JEDNOROŽEC
Výstava je putovní, tvůrci jsou z Moravského zemského muzea
Brno. Na této výstavě je zachycen vývoj vědy a lidského vnímání přírody a tajemna, které nás obklopuje čím dál méně.
přednáškový sál
19. června - 25. srpna 2008
Takoví jsme byli... aneb ... muzika let minulých na báječných gramofonech, rádiích, magnetofonech a elpíčkách...
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 19. 6. v 19 hodin s pořadem
legendárního publicisty Jiřího Černého - Hudební 60. léta
Doprovodná akce - klub Golem 20. 6. ve 20 hodin
Staří psi, Orange, Red Baron
Kontakt: www.cdklub.net, tel.: 608 732 296
OBJEKTY
POD SPRÁVOU MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE
ZLÍNĚ
OBUVNICKÉ MUZEUM
Stálá expozice ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy se nachází ve vstupu do průmyslového areálu v centru města - budova č. 1.
Prostřednictvím více než tisíce exponátů seznámí návštěvníky
s historií i současností obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla.
Otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 10-12, 13-17 hodin
poslední prohlídka v 16 hodin - pondělí zavřeno
Kontakt: Mgr. Miroslava Štýbrová/tel.: 577 522 225;
fax: 577 522 232, e-mail: M.Stybrova@seznam.cz
HRAD MALENOVICE
Středověký hrad, vzdálený pouze několik kilometrů od centra
města Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže
a noční prohlídka hradu).
Stálé expozice:
Hrady jihovýchodní Moravy
Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1945
Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Otevřeno: denně kromě pondělí
Květen-srpen: 10 -12, 13 -17 hodin
ÚT-PÁ pouze objednané návštěvy
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením objektu
Kontakt: Luděk Bubeník, tel.: 577 103 379
kastelan.malenovice@razdva.cz

DŮM KULTURY
Gahurova 5265, Zlín.
tel. 577 210 318, 577 211 184, www.dkzlin.cz
Zápis do kurzů na školní rok 2008/2009
25. 8. - 29. 8. od 13.00 do 17.00 hodin.
Platba kurzovného v hotovosti při zápisu.
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Připravujeme kurzy na nový školní rok:
Jazykové kurzy:
- anglický jazyk - začátečníci
- mírně a středně pokročilí
- pokročilí
- pro seniory - začátečníky a mírně pokročilé
- němčina, ruština, italština, francouzština
- přípravka z JČ a matematiky pro přijímací zkoušky na SŠ
Pohybové kurzy pro dospělé:
zdravotní - rehabilitační kurz na lehátkách, rehabilitační
kurz na balonech, gynegymnastika, tai-či, pilates + jóga
posilování a formování postavy - kalanetika, aerobic, body
styling, kick box aerobic, kondiční cvičení, dance aerobic, pilates, kondiční pilates, pilates mix
škola šermu kordem
Pohybové kurzy pro děti:
- junior aerobic (od 5 do 14 let),
- sebeobrana pro kluky a holky (od 9 do 14 let),
- klubíčko, pohádkové cvičení (od 3 do 5 let),
- pohybová výchova (od 5 do 12 let)
Celoročně kurz PSYCHOPROFYLAXE
- příprava na těhotenství a porod
Každý pátek - těhotenský tělocvik na balonech
Cvičení pro ženy na balonech, v pátek od 17.00 do 17.45 hod.
Kurzy vede Mgr. Jana Křemenová,
tel.: 736 520 479, e-mail: kremen@razdva.cz

ZUŠ HARMONIE
B. Němcové 258, tel. 577 221 330,
e-mail: zusharmonie@zlinedu.cz, www.zus-harmonie.cz
2. 6. - 6. 6. Postupové zkoušky hudebního oboru
23. 6. v prostorách školy představí své práce žáci a absolventi výtvarného oboru na IX. "Výstavě na půdě".
ZUŠ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ
Fügnerovo nábřeží 1793, Zlín,
www.volny.cz/harmonya, e-mail: harmonya@volny.cz
tel.: 577 437 434, 736 102 424
Hudební obory:
klávesové nástroje (keyboardy)
klávesové nástroje - klavír
Studijní náplň:
Individuální výuka hry na klávesový nástroj
Hodnocení studentů:
Směrnice EU pro komplexní přípravu studentů na střední školy
Ukončení studia:
Absolventský list, Certifikát pro hudební práci s PC.
Věk uchazečů o studium: 4 - 16 let.
Novinka: Speciální individuální příprava dětí předškolního
věku.
Studium pro dospělé

ALTERNATIVA

KRAJSKÁ KNIHOVNA F. BARTOŠE

Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778,
tel.: 577 018 162
e-mail: alternativa@muzlin.cz, www.mestozlin.cz/alternativa

tel.: 577 438 164, 577 210 018,
www.kfbz.cz, wap.kfbz.cz, e-mail: info@kfbz.cz

Do 28. 6. - Výstava - SLAVNÉ VILY ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zlín, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Kroměříž, Uherské
Hradiště, Rožnov p. Radhoštěm, Val. Klobouky, Bystřice
p. Hostýnem a další, to jsou města, kde můžeme spatřit díla
moderní vilové architektury více jak stoletého období.
Otevřeno: PO - PÁ 8 - 12, 13 - 17, SO 10 - 16
4. 6. v 18.00 hodin
KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy
11. 6. v 17.00 hodin
KONCERT - ZUŠ Morava
18. 6. v 18.00 hodin
KONCERT - ZUŠ Jižní Svahy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
ZUŠ ZLÍN
Štefánikova 2987, tel., fax: 577 210 008,
e-mail: zus.zlin@zus.zlin.cz, www.zus.zlin.cz
Do 20. června je možno se zapsat do literárně-dramatického, výtvarného a tanečního oboru ZUŠ Zlín
10. 6. III. absolventský koncert, Komorní sál, 17.30 hod.
18. 6. Slavnostní vyřazení absolventů školy, Komorní sál,
16.00 hod.
8. 6. Koncert v zoo, před zámkem v areálu ZOO Lešná
v 11.00 hod. a 14.00 hod.
18. 6. Koncert učitelů, Komorní sál, 18.00 hod.
Ve foyeru školy výstava "Z historie školy" k 75. výročí založení školy.
ZUŠ MALENOVICE,
tř. Svobody 868, tel./fax: 577 104 317,
www.volny.cz/zusm
9. 6. zahájení výstavy absolventů VO Městské divadlo Zlín 16.30 hod.
10. 6. muzikál Popelka, Otrokovická Beseda - 17.30 hod.
(+ dopolední představení pro školy)
13. 6. muzikál Popelka, Malá scéna Zlín - 17.30 hod. (+ dopolední představení pro školy)
20. 6. závěrečný koncert žáků ZŠ Hvozdná, 16.00 hod.
20. 6. divadelní představení Úžasná svatba, Zrcadlový sál
ZUŠ 17.30 hod.
ZUŠ MORAVA
Lorencova 3791/9,
e-mail: zusmorava@seznam.cz, tel.: 577 018 897

BESEDY
11. 6. - 13.30 h - Barokní červnová siesta - koláž středověké poezie a barokní hudby, ve spolupráci s Domem seniorů
Zlín (sálek hudebního oddělení)
11. 6. - 17 h - La chanson française actuelle - přednáška
o současné francouzské hudbě. Francouzsky přednáší Aurélie
Stettler, tlumočení zajištěno; ve spolupráci s Francouzskočeským klubem (sálek hudebního oddělení)
18. 6. - 17 h - Setkání žáků kytarové školy se skupinou
Bumerang (sálek hudebního oddělení)
KURZY PRO VEŘEJNOST
(Vzdělávací centrum v přízemí Ústřední knihovny)
6., 9. a 13. 6. 10 - 12 h
Internet pro začátečníky (základní pojmy, práce s webovým
prohlížečem, hledání na internetu).
Poplatek 120 Kč
16., 19., 23. 6. 10 - 12 h
Elektronická pošta a komunikace přes internet (principy
elektronické pošty, zřízení poštovní schránky na internetu,
práce s adresářem, přílohami, ukázky nastavení schránky,
komunikace mluveným slovem, případně i obrazem - základy
telefonování, práce s mikrofonem a kamerou).
Poplatek 120 Kč.
Do kurzů je nutno se přihlásit osobně v Informačním a referenčním centru knihovny nebo na telefonu 577 210 018, linka 126 nebo 115, příp. na e-mailu ucebna@kfbz.cz.
VÝSTAVY
Ústřední knihovna
Jak to vidím já - práce žáků 4. B ZŠ Emila Zátopka Zlín
Obvodní knihovna Jižní Svahy
Jako chameleon - ZUŠ Zlín-Jižní Svahy
Obvodní knihovna Malenovice
Co už umíme - MŠ Malenovice, tř. Svobody
25. 6. Sanitární den
- uzavřeny všechny provozy knihovny

DDM ASTRA
příspěvková organizace,
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
www.ddmastra.cz, ddmastra@ddmastra.cz

Komorní koncert žáků ZUŠ Morava se koná 11. června 2008
v 17.00 hod. v sále Alternativy.

DDM Astra,
Družstevní 4514, tel.: 577 142 742, 577 142 297,
ddmzlin.sweb.cz

Zápis žáků do hudebního oboru Základní umělecké školy
Morava na šk. rok 2008/2009 se koná dne 9. a 16. června od
14.00 hod. do 18.00 hod. v Domě kultury ve Zlíně, č. dveří 23.

14. 6. AKADEMIE - prezentace činnosti DDM ASTRA Zlín
Hlavní program proběhne od 14 hodin v Masters of Rock Cafe
na Čepkově - vystoupení dětí jednotlivých zájmových útvarů.

Červen v kultuře
Doprovodný program již od 12 hodin na přilehlém parkovišti
Kauflandu - funkční kolejiště železničních modelářů, ukázky
jízdy RC aut, atrakce pro děti.

MATEŘSKÉ CENTRUM

Oddělení společenských věd a estetiky
(Ivana Vladíková, Eva Horáková),
ivladikova@ddmastra.cz
7. 6. Turnaj v bowlingu - sraz 13.30 h v DDM ASTRA na
Družstevní ul. S sebou 50 Kč.
14. 7. - 18. 7. Příměstský tábor s tanečním zaměřením.
Cena 1 050 Kč
Oddělení tělovýchovy, sportu a turistiky
(Milan Rábek), 723 318 030, m.rabek@ddmastra.cz

MC - MALENOVICE,
Milíčova 867, tel.: 577 103 384
Otevřeno denně od 8 do 17 hodin
Email: mc-zlin@volny.cz, www.mcmzlin.com
PRAVIDELNÉ PROGRAMY:
Po
8 - 17 h Volné setkávání maminek a dětí, výměna zkušeností, besedy
14 - 17 h Setkávání maminek s dvojčátky (každé druhé
pondělí v měsíci)
Út

8 - 9 h Angličtina pro nejmenší děti do 3 let, manželé
Venterovi
9 - 10 h Angličtina pro maminky (mírně pokročilí),
Mgr. Silvie Máčalová
11 - 12 h Angličtina pro nejmenší děti do 3 let
15 - 16 h Angličtina pro děti 3 - 6 let
16 - 17 h Angličtina pro děti 3 - 6 let

St

14 - 16 h Tvořivá středa - dle měsíčního programu

Čt

10.30 h

5. 6. Turnaj v kopané - Astra Cup 2008, 15 - 18 h, hřiště ve
sportovním areálu u ZŠ Zlín, Dřevnická (u Dopravního podniku). 5členná družstva (4+1 hráčů). Družstva je nutno předem
přihlásit do pátku 30. 5. Akce je určena dětem od 9 do 15 let.
Informace: Milan Rábek.
30. 6. - 7. 7. Letní tábor - Jižní Moravou na kolech, letní
prázdninové cyklistické výlety po jižní Moravě (Mikulov,
Pálava, Lednice, Valtice, Nové Mlýny, aj.). Ubytování dětí je zajištěno v ZŠ Dolní Věstonice. Pro děti od 12 do 16 let.
Předběžná cena 3100 Kč. Informace: Milan Rábek.
30. 6. - 7. 7. Příměstský cyklistický tábor - Kolem Zlína na
kolech, každodenní vyjížďky na kolech do okolí Zlína. Pro děti od 12 do 16 let. Předběžná cena 1100 Kč. Informace: Milan
Rábek.
DDM Astra,
Tyršovo nábř. 801, tel.: 577 210 312
Oddělení společenských věd a estetiky
(Eva Kratinohová), 575 753 484,
e-mail: kratinohova@ddmastra.cz
Hledáme externího pracovníka pro školní rok 2008/2009 na
vedení zájmového útvaru HIP-HOP, Výtvarný kroužek - keramika, dopolední hlídání dětí.
Oddělení přírodovědy, sportu a TV
(Zuzana Kőnigová) 575 753 484, 604 258 592
e-mail: z.konigova@ddmastra.cz
Hledáme studenty, studentky pro vedení kroužků se sportovním zaměřením.
Oddělení techniky
(Eva Štěrbová) 575 753 486, e-mail: e.sterbova@ddmastra.cz
Hledáme externí vedoucí zájmových útvarů: letecký a lodní
modelář, mladý technik, počítače, audio-video studio.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Kotěrova 4395, tel.: 577 431 542,
e-mail: svc@ostrovzl.cz, www.ostrovzl.cz
CESTUJEME KOLEM SVĚTA
TÝDEN CESTOVÁNÍ
2. 6. - 6. 6.
Cestovní abeceda - vyplňování dotazníku v časovém limitu
Chystáme se na výlet - řešení modelových situací
První pomoc na cestách I. - test první pomoci
Cesta po internetu - vyhledávání a zpracování zadaných úkolů
Cesta za mincemi - pohybová soutěž
TÝDEN DOPRAVY
9. 6. - 13. 6.
Kopretina - znalosti z dopravní výchovy
Dopravní značky - kreslíme a poznáváme
Autem po mapě - pomocí automapy řešíme zadané úkoly
Dopravní prostředky
TÝDEN INTERKULTURÁLNÍ VÝCHOVY
16. 6. - 20. 6.
Základní gastronomické odlišnosti v Evropě - zajímavosti
Komunikační bariéry - co víme a nevíme o jiných kulturách
Hry ze zahraničí - pohybové a zábavné hry z jiných zemí
Písma jiných zemí
CHYSTÁME SE NA DOVOLENOU
23. 6. - 27. 6.
Cestovní kancelář - modelové situace při výběru dovolené
Plánujeme itinerář cesty - popis míst, která si přejeme navštívit
První pomoc na cestě II. - základní vědomosti na cestu
30. 6. Cesta kolem světa - akční hra na zahradě s vyznačenými trasami a očíslovanými zastávkami

MASTERS OF ROCK CAFE
OC Čepkov, tel.: 577 001 122
e-mail: pragokoncert@pragokoncert.com

Pá

Kolo, kolo mlýnský - tancování a zpívání při
klavíru
14 - 16 h Angličtina pro děti (MŠ Milíčova)
11 - 14 h Laktační poradna - Ing. Ivana Tichá (nutno se
předem nahlásit)
10 - 11 h Cvičení maminek - Mgr. Bronislava Babíková

4. 6. 14 - 16 h Tvořivá středa - sluníčka
9. 6. 14 - 17 h Setkání maminek s dvojčátky

2. 6. - 5. 6. - Festival Zlínský pes - studenti, filmy, workshopy - pátý ročník mezinárodního festivalu studentských filmů.
6. 6. - Vader (PL)
Polská deathmetalová legenda míří do Zlína. Speciální host:
Devian, Inactive Messiah
16. 6. - Slovácké divadlo Uherské Hradiště - Rychlé šípy
Nenechte si ujít nejúspěšnější divadelní komedii v historii
Slováckého divadla Uherské Hradiště!
28. 6. - Rockmaxova "12" + speciální host
3. ročník soutěže pro ty, kteří se snaží prosadit. Těšte se na
3 vítězné kapely, které se utkají o postup na letní festival
Masters of Rock 2009.

SENIOŘI
DŮM SENIORŮ
Podhoří, tel. 577 431 175, 577 430 411
Program:
4. 6. 6.00 hod. - zájezd do divadla
11. 6. 13.30 hod. - hudební středa
18. 6. 13.30 hod. - receptář
25. 6. 14.00 hod. - zábavná středa - vaření
út a čt - cvičení pro ženy
po a čt - jazykové kurzy NJ, AJ
Ruční práce každý čtvrtek od 12.30 hod.
KLUB SENIORŮ
Kvítková, tel. 577 437 605, st a čt 13 - 17 h

11. 6. 14 - 16 h Tvořivá středa - kachničky v rákosí
18. 6. 14 - 16 h Tvořivá středa - léto (zapouštění)
23. 6. 10.30 h

Divadýlko pro nejmenší

27. 6. 14 - 16 h Rozloučení se šk. rokem, táborák na zahradě

AGENTURY
AGENTURA VELRYBA
Zarámí 4432 (budova Kaskáda), tel.: 577 218 849
e-mail: agentura@velryba.cz, www.velryba.cz
5. 6. Serj Tankian (Ostrava, ČEZ Aréna)
24. 6. Hana Zagorová
(Rožnov pod Radhoštěm - Amfiteátr NA STRÁNI)
PRAGOKONCERT
Růmy 1598, tel.: 577 432 557, mobil: 777 701 582
E-mail: bacova@pragokoncert.com,
pragokoncert@pragokoncert.com
PŘIPRAVUJEME:
10. 7. - 13. 7. Masters of Rock 2008
6. ročník největšího mezinárodního rockového open-airu!
O tom, že slovo největší opravdu není nijak od věci, vás přesvědčí nejedna velká, zářivá hvězda světového metalu či rocku, doplněná českou hudební špičkou! Hlavní hvězdou festivalu jsou Def Leppard. K dalším zahraničním hvězdám patří:
Tobias Sammetś Avantasia, Apocalyptica, Within Temtation,
Annihilator, Sonat arctica, Ministry, Amon amarth a další.
K tuzemským hvězdám pak počítejte: Arakain s Plzeňskou
filharmonií, Tři sestry, Doga, Salamandra a další. Areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích.
4. 11. HEIDENFEST
Po obrovském úspěchu Paganfestu připlouvá do Zlína nový vikingský metalový koráb. Na jeho palubě jsou naloděny tyto
kapely: finští Finntroll, irští Primordial, Švýcaři Eluvietie, Švédové Equilibrium a Manegarm a Finové Catamenia. Masters of
Rock Cafe
AGENTURA SEPTEMBER
Zarámí 4422, 760 01 Zlín
tel.+ fax: 577 042 214,
www.september.cz, september@zlin.cz
25. 9. v 19.00 hod. - Academia centrum UTB Zlín
E. Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná, skandální i vtipná exkurze do světa žen.
Hrají: Dáša Bláhová, Anna Polívková a Míša Sajlerová
9. 10. v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
I. Dousková: HRDÝ BUDŽES
Veleúspěšná komedie z dob normalizace, aneb skvělá Bára
Hrzánová jako devítiletá žákyně Helenka Součková
Hrají: Bára Hrzánová, Marcela Šiková a Libor Jeník

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

- pěvecký kroužek Kvítek 13.00 - 15.00 hod.
- angličtina, taneční kroužek žen 12.00 - 13.00
hod., vycházka turistického kroužku - odpoledne
- hlavní den, přednášky, besedy, zpěv, tanec (k poslechu a zpěvu hraje vlastní kapela)
- ruština od 9.00 hod. - zdarma
- kuželky nebo šipky, zpěv, beseda, karty, šachy
- francouzština

Klub pořádá taneční odpoledne v hotelu Moskva 8. a 22. 6. od
14 hod.
KLUB SENIORŮ
Malenovice, Mlýnská ul.
Pravidelná setkání v pondělí a ve středu začínají od 13 hodin
(aktuality, kultura, šipky, karty).
Pondělí až pátek od 9 do 12 hod. stol. tenis.
TANEČNÍ ODPOLEDNE SE ZLÍNSKOU MUZIKOU
Ve dnech 1., 15. a 29. 6. se konají taneční odpoledne v restauraci U Barcuchů (pod Jižními Svahy). Začátek vždy od
15.00 do 18.30 hod.
Hraje Zlínská muzika řízená Miroslavem Františákem.
FILMOVÝ KLUB SENIORŮ
9. června v 10 hodin - VELKÉ KINO
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR/Rumunsko-2007-92 minut-Falcon-(0)
Režie: Filip Renč
18. června ve 14 hodin - VELKÉ KINO
POKÁNÍ
Velká Británie-2007-122 minut-titulky-Bontonfilm-(15)
Režie: Joe Wright
27. června v 17 hodin - KINO KVĚTEN
OBČAN HAVEL
ČR-2008-119 minut-Aerofilms-(12)

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI
Klášterní budova Regina - Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel. 577 212 020 zázn., mob. 732 376 193,
www.crsp-zlin.cz, e-mail: centrum.zlin@volny.cz
Kancelář: Po 8 - 12 a 14 - 16, Út 8 - 12, St 8 - 12 a 14 - 16,
Čt 8 - 12, Pá 8 - 12 h
Rodinná poradna psychologická, rodinně-právní, poradna přirozeného plánování rodičovství.
Přednášky pro děti a mládež, pro manžele a rodiče.
PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Kluby maminek:
Maminky se scházejí 1x za týden, vždy v době od 9.00 do
11.00 hod.
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Červen v kultuře
Klub maminek Zlín - čtvrtek v sále centra na Divadelní 6
5. 6. Bůh v mém životě, co mi přináší víra
12. 6. Hrajeme si u maminky
19. 6. Přirozené a logické důsledky chování, z cyklu besed Jak
lépe porozumět svému dítěti
26. 6. Cesta pohádkovým lesem, sraz v 9.30 h na točně MHD
pod sportovní halou
Klub maminek Zlín-Veliková - pondělí ve staré škole
Veliková
Klub maminek Zlín-Štípa - úterý v prostorách kláštera ve
Štípě
3. 6. Malování na trička, trička s sebou
10. 6. Výšlap do Lukova
17. 6. Výlet ZOO Lešná
24. 6. Přirozené a logické důsledky chování
25. 6. Táborák u Knápků na zahradě v 17 h
Sluníčko - tvoření rodičů s dětmi: pondělí od 16.00, Divadelní 6
9. 6. Malování na trička
Sedmikrásek - cvičení rodičů s dětmi, Cvičení žen s hudbou, Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy, Angličtina,
Modlitby matek - akce probíhají v obvyklých termínech
Tvořivé dílny - 3. 6. v 15.30 h, sál Centra. Drátkované šperky
Kurz pro nastávající rodiče: Čtvrtek 5., 12., 19. a 26. června od 18.00 h v sále Centra, hlídání dětí zajištěno, je nutné se
přihlásit v kanceláři. Témata setkání: 1. Těhotenství a porod,
2. Kojení a péče o dítě, 3. Návrat plodnosti po porodu, plánování rodiny, 4. Manželské vztahy po příchodu dítěte
AKCE
Loučení se školou - táborák na Lesní čtvrti za gymnáziem na
hřišti, pátek 20. června od 17.00 h
Zájezd na Svatý Hostýn - neděle 22. 6., odjezd autobusu
v 8.30 od divadla; na programu bude i návštěva výstavy Bible
očima světa/svět očima Bible
Prázdninové aktivity pro školáky od 6 do 15 let - tři týdny
zajímavých akcí: 7.-11. a 14.-18. července, 25.-29. srpna,
vždy od 8.-16.00 h
Na zájezd a na prázdninové aktivity se, prosím, hlaste v naší
kanceláři, případně pomocí webových stránek.

HVĚZDÁRNA ZLÍN
Lesní čtvrť III/5443, Zlín, www.zas.cz, email: zas@zas.cz,
tel.: 736 734 511 (budova), 732 804 937 (informace)
Pondělí 2. 6. 19 hodin
Přednáška: ing. Vratislav Zíka: "KOUZLO SLUNEČNÍCH
HODIN"
V dnešní době jsou často sluneční hodiny považovány pouze
za zvláštní a neužitečnou ozdobu budov, zahrad a (vzácně)
i veřejných prostranství. I když se jejich konstrukce zdá jednoduchá, jsou to ve skutečnosti velmi sofistikované přístroje
použitelné nejen k měření času. Dá se říci, že byly "prvním nalezeným klíčem odemykajícím bránu poznání lidstva".
Vstupné 25 Kč
Úterý 3. 6. 17-22 hodin
VEČER DESKOVÝCH HER
Deskové hry pro všechny věkové skupiny. Vstupné 20 Kč
Pondělí 9. 6. v 19 hodin
Přednáška: RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. (Katedra fyziky
kondenzovaných látek, MFF, UK Praha): "MALÁ ŽEŇ VELKÝCH OBJEVŮ"
Přednáška o zajímavých dějích a otázkách současné fyziky.
Temná hmota, temná energie, počátek vesmíru, kvantový vesmír, nanostruktury... - témata, která jsou v současné době
středem zájmu nejenom profesionálních vědců. Vstupné 40 Kč
VÝSTAVY:
Výstava "BÝVANIE V KRAJINÁCH VISEGRÁDU"
Výstava ukazuje na příkladech domů koncipovaných pro individuální bydlení rozdílný přístup architektů i stavebníků k tomuto bytostnému tématu architektury. Mezinárodní srovnání
architektonických forem nabízí porozumění a vhled do jednotlivých národních zvyklostí a mentalit Slováků, Čechů, Poláků
a Maďarů. Výstava potrvá do 5. 6.
Výstava "ABSOLUTORIJNÍ ZLÍNSKÉ UMĚNÍ"
Bude se jednat o absolutorijní práce studentů Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění, o.p.s. Vystavovat budou
studenti oborů Užitá malba a Grafická tvorba.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 7. 6. v 17 hodin
a je na ni vstup volný. Výstava potrvá do 25. 6.

Volný vstup:
Klub pro děti (11 - 14 let) - Út, St, Čt, Pá 14.30 - 18.00 hod.
Klub pro mládež (od 14 let)
- Út, Pá 14.30 - 18.00 hod. a St, Čt 16.00 - 20.00 hod.
Nealkodiskotéky: 6. a 20. 6. 19.00 - 23.00 hod.
Diskotéky jsou určeny pro děti a mládež od 14 let.

Základní školy - Předtaneční výchova
KURZY pro děti 7-14 let - taneční, pohybové, HIP-HOP, mažoretková skupina od 4 let
KURZY pro DOSPĚLÉ - základní - pokračovací, věk nerozhoduje, bez obav přijďte tancovat a pobavit se s přáteli.
Tance klasické, latina a novinky, tance zapomenuté
KROUŽEK společenských tanců pro kluky a holky věk
8 - 14 let
SALSA - kurzy LATINO - Salsa, Merengue, Bachanta... pro
všechny věkové kategorie - základní - pokračovací
NOVINKA! DÁMSKÝ KLUB - nemáte tanečníka?
Nevadí! Přijďte se bavit a tančit s kamarádkami.
Různé žánry, na věku nezáleží.
D.C.C. - DANCE CLIP CLUB
Kurzy tanečních videoklipů - děti a mládež 8 - 17 let.
Výuka klipů známých hudebních hvězd.
HIP- HOP, STREET DANCE

Výlety: Mládež od 14 let zpravidla 1. sobota v měsíci, popř. víkend, děti 10 - 14 let zpravidla 3. sobota v měsíci.
Aktuální program sledujte na nástěnkách klubu.

Přihlášky, informace denně v DK Zlín
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel.: DK: 577 210 318, www. medilkovi.cz

Hvězdárna se nachází za areálem Gymnázia Zlín, na Lesní
čtvrti, cca 300 m od konečné stanice linky trolejbusů č. 3
a 13. Aktuální informace na adrese www.zas.cz

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE
Okružní 5430, 760 05 Zlín
Tel.: 577 243 009, saleklub@quick.cz, www.zlin.sdb.cz

V klubu je možné zahrát si st. tenis, kalčo, kulečník, elektronické šipky, různé společenské hry, k dispozici je také hřiště.
Součástí klubu je bar, kde je možno zakoupit občerstvení
a nealkoholické nápoje.
Rodiče s dětmi - pro děti do 6 let
Cvičení, diskuse Út 9.00 - 11.30 hod.
Kavárna
St 8.30 - 11.30 hod.

Nabídka letních táborů v rubrice Dětské letní tábory
Pro dospělé:
Nedělní kavárna, cvičení pro ženy, malá kopaná, volejbal, keramika, sbor - viz nástěnky, nedělní klub pro dospělé.

TANEČNÍ ŠKOLY
TANEČNÍ KLUB FORTUNA ZLÍN
MANŽELŮ FELCMANOVÝCH
ZÁPIS pro taneční sezonu 2008/2009
Kurzy tance a společenské výchovy
- pro mládež (začátečníci i pokročilí), až 50% slevy
- pro dospělé (začátečníci i pokročilí)
Sportovní společenský tanec od 5, 8 a 12 let
Taneční a pohybová průprava se zaměřením na sportovní společenský tanec. Profesionální vedení.
Salsa - Vaše nová vášeň
Pro začátečníky a pokročilé. Salsa party a Latino party.
Předprázdninová škola tance
Taneční příprava dětí na prázdninové dovolené.
Prázdninová škola tance pro všechny věkové kategorie
13. 8. až 15. 8. děti 5 až 8 let
12. 8. až 15. 8. junioři od 8 let LAT
19. 8. až 21. 8. junioři od 8 let STT
25. 8. až 28. 8. mládež
16. 8. až 17. 8. dospělí
Přihlašovací formulář na www.tkfortuna.cz !!!
Výuka na: Masters of Rock Café Zlín, SKM Jižní Svahy,
Prštné, Louky.
Informace a přihlášky celoročně na:
www.tkfortuna.cz a na tel.: 608 831 203, 776 771 323,
radek.felcman@tkfortuna.cz.
ORIENTÁLNÍ TANCE JANA
Tel.: 737 702 492; e-mail: jananor@seznam.cz;
www.orientalnitance.com
Nabízíme pravidelné kurzy orientálního tance pro začátečnice,
mírně pokročilé, pokročilé v tanečním studiu na Dlouhé ulici,
nad prodejnou Wimers.
7. 6. Taneční show - otrokovická Beseda
14. 6. - 15. 6. Víkendový relaxační pobyt s orientálním tancem
Připravujeme letní školu tance:
po celé léto budou probíhat pravidelné kurzy všech úrovní pro
zdokonalení techniky.
Krátké minikurzy bollywoodu, saidi, tanec se závojem, drum
solo, moderního jazzového tance atd.

Hledáme brigádníky!
Na táborovou základnu hledáme kuchařky, pomocnice do kuchyně a uklízečky (možno i důchodkyně či ženy na MD, RD).
Kontakt: tel.: 739 141 082, e-mail: info@idomino.eu.
Miniškolka po dobu letních prázdnin - pro děti ve věku
2 - 6 let, jejichž školka je o prázdninách zavřená. Program na
každý pracovní den od 7.30 do 16.00 hod. Výchovný a zájmový program. Individuální přístup. Profesionální pedagogové.
Omezený počet míst. Nutnost telefonicky objednat!
Děti budou přebírány v 7.30 hodin přímo v Mraveništi, zde si
je mohou také rodiče vyzvednout do 16 hodin.
BABY DOMINO
Rodinné a mateřské centrum
1. Kolektivní dům - MRAVENIŠTĚ - nově otevřené prostory
v samém centru města!!! Tel.: 739 866 556
2. Družstevní ulice - areál MŠ, tel.: 737 675 844
Klubíčko - motorický rozvoj dítěte - přihlášky přijímáme na
tel.: 737 675 844.
Každou středu - Angličtina pro nejmenší - od 1 roku věku dítěte a angličtina pro maminky s hlídáním dětí
Všeználkova miniškolka - socializace dětí od 1 roku do kolektivu - bude probíhat od března 2008 již 3 dny v týdnu
(po, st, pá).
Herna - v Mraveništi - nově otevřeno v pondělí a v pátek od
8.30 do 12.00 hod.
Psychoprofylaxe pro těhotné ženy - porodní asistentka
Romana Gogelová, tel. 737 539 218
Možnost objednání na anonymní poradenství:
- sociálního či psychologického charakteru
- právního charakteru (rodinné právo)
- výchovného charakteru
e-mail: poradna@idomino.eu
Služby: herna, odborná knihovna, pc učebna, internet
Taneční škola pro děti a mládež DOMINO, tel. 603 508 153
Stále přijímáme nové členy do pohybových kurzů pro děti od
3 let a mládež do 18 let (hip hop, disko dance, free style, pohybová a taneční výchova pro nejmenší děti...)
Centrum volnočasových aktivit, tel. 739 141 082
Možnost přihlášení do zájmových kroužků: správňáci - sportovní klub, floorball, angličtina, hra na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek.

ZOO ZLÍN
Tel.: 577 914 180, www.zoozlin.eu

TANEČNÍ ŠKOLA A. & A. MĚDÍLKOVI
tel.: 777 283 877, 775 141 123,
tel. DK: 577 210 318, 577 220 528, www. medilkovi.cz

Výstava IVO SUMCE - MALIČKOSTI - MALBA
Ivo Sumec žije a pracuje v Rožnově pod Radhoštěm a Ostravě.
Na hvězdárně budou přes prázdniny opět vystaveny k vidění
obrazy. Obrazy budou skutečné, barevné a určitě i ručně malované.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 28. 6. 2008 v 17
hodin a je na ni vstup volný. Výstava potrvá do konce
prázdnin.

TANEČNÍ PODZIM 2008
ZÁPIS - do 26. 6. DK Zlín, 12.00 - 16.30 hod.

Pozorování pro veřejnost se koná za příznivého počasí v pondělí, středu a pátek od 21.30 hodin. Pozorování mimo uvedené dny pouze pro skupiny je možno domluvit nejlépe e-mailem. Vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

ZÁKLADNÍ - POKRAČOVACÍ - SPECIÁLKY
KURZY pro studenty - žáky středních i vysokých škol, až 20
tanců, novinky (jedna lekce 3 vyučovací hodiny), stolování,
etiketa v praxi! SKUPINOVÉ SLEVY! Slevové kupony na oblečení pro naše žáky.
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DOMINO
Santražiny 4224, tel.: 577 218 708, fax: 577 211 809,
mobil: 739 141 082, www.idomino.eu,
e-mail: info@idomino.eu

Kurzy tance a společenské výchovy

S příchodem jara odhalí zlínská zoologická zahrada naplno svou krásu a své přednosti. Rozlehlý anglický park se
rozzáří kvetoucími rostlinami, areálem se nese zpěv našeho i cizokrajného ptactva a všechna zvířata se tak jako lidé radují z nejveselejšího ročního období. K vidění jsou samozřejmě stále ty nejatraktivnější druhy zvířat: sloni,
žirafy, gorily, lvi, medvědi, tygři, tučňáci i lachtani. V tropické hale Yucatan je ovšem léto po celý rok. Spatřit v ní
můžete stromové mravenečníky, drápkaté opičky, krokodýly či nejrůznější druhy jihoamerických ptáků. Velkým
oživením jsou mláďata nejmenších primátů světa, kosmanů zakrslých či tři mláďata madagaskarských primátů lemurů kata.

Červen v kultuře
Ke vstupu do zahrady můžete během června využít jak
hlavní pokladny, tak i sezonního vstupu.
V červnu již probíhají u vybraných expozic oblíbená komentovaná krmení, která se řídí dle daného časového
harmonogramu. Těšit se na ně můžete každý červnový
víkend.
Otevírací doba zoo (duben - září):
areál zoo: 8.30 - 18.00
pokladna: 8.30 - 17.30
Otevírací doba zámku Lešná (červen):
všední dny (kromě pondělí): 9.00 - 17.00
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 18.00

24. 6. v 16.00 hod. tentokrát již opravdu "mozaika na květináče" a jiné předměty (cena do 100 Kč)

VOLNÝ ČAS DĚTÍ
ZALESÁK ZLÍN
21. 6. 2008 v 16 hodin se v areálu Zálesáku na Mladcové koná akce HURÁ NA PRÁZDNINY. Kdo dorazí v námořnickém,
dostane sladkou odměnu.
Bližší informace o akcích i táborech na zalesakzlin@seznam.cz
nebo 724 366 644

Vstupné:
dospělí 90 Kč, studenti, důchodci 80 Kč, děti 70 Kč
KULTURNÍ AKCE:
1. 6. ŽABÍ DEN
Do probíhající kampaně "Žáby bijí na poplach" se zapojily
i školy Zlínského kraje. V rámci svých školních projektů připravily zábavný program pro všechny návštěvníky. Těšit se
můžete na divadelní vystoupení, žabí sbor, pracovní dílny i na
nejrůznější soutěže a hry s žabí tematikou.
3. 6. SETKÁNÍ S HOSTY MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO
FESTIVALU
V úterý 3. června zavítá do zlínské zoo Mezinárodní filmový
festival. V rámci zábavného programu, který bude probíhat na
nádvoří lešenského zámku, se mohou návštěvníci těšit na vystoupení populárních osobností, chybět nebude ani kouzelník, taneční exhibice, soutěže, malování na chodníku či křtění mláďat.

SARKANDER, POBOČKA ZLÍN
KATAKOMBY - budova Regina - Divadelní 6
Možnost trávení času po škole, mezi školou a kroužkem.
Vstup volný.
- výtvarná činnost, hry, psaní úkolů, společenské hry, hry na
zahradě, zpívání
Pondělí 14.00 - 17.30, středa 14.00 - 17.30 hod.
VÝTVARNÝ KROUŽEK pro děti a mládež
Římskokatolická fara Malenovice, tel.: 731 604 304
Každý čtvrtek I. skupina - děti 5 - 8 let, 15.30 - 17.00 hod.
II. skupina - děti 9 - 12 let, 17.00 - 18.30 hod.
Na tvořivé setkání pro děti, mládež a dospěláky se přihlaste
předem na e-mail: sarkander.akce@seznam.cz, telefonní číslo:
577 570 295. Materiál je zajištěn.
Výroba smaltovaných ozdob pátek 20. 6. - 15.30 - 17.30 hod.
- výroba šperků a ozdob.

30. 6. SAMÉ JEDNIČKY = VOLNÁ VSTUPENKA DO ZOO
Každý, kdo se bude moci pochlubit samými jedničkami na vysvědčení, bude mít v pondělí 30. června zajištěn volný vstup
do zoo. Stačí pouze předložit vysvědčení v pokladně zoo.

Pletení z pedigu pátek 6. 6. - 15.30 - 17.30 hod. - pletení ošatek, košíků, stojánků aj. z přírodního a papírového pedigu.

30. 6. BAREVNÉ DNY SE SPOLEČNOSTÍ EKOKOM
Zábavné třídění odpadů formou her a soutěže s ekologickou
tematikou. Těšit se můžete na závody na koloběžkách, skákání v pytlích a na spoustu dalších zábavných her.

MONTESSORI ŠKOLKA VE ZLÍNĚ
Pro školní rok 2008 - 2009 otvíráme v Centru přirozeného
vzdělávání pro děti Nad Ovčírnou 344 ve Zlíně půldenní
Montessori školku pro děti od 3 do 7 let.
V odpoledních hodinách budou probíhat programy pro rodiče
s dětmi - Montessori klub, "předškolák" a Montessori jesle.

CHARITA ZLÍN
Chráněné pracoviště Charity Zlín,
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín
Tel.: 577 240 036, mobil: 737 504 258
e-mail: chp.zlin@charita.cz
KAVÁRNA *
PŘEDMĚTY

CUKRÁRNA

*

GALERIE

*

DÁRKOVÉ

Do 4. 6. trvá výstava JUBILANTI Valašského názoru 2008
5. 6. v 17 hodin zahájení výstavy Vítězslav Kratochvíl Krajinou mých myšlenek, která milovníkům umění, přátelům a známým připomene autorovy nedožité 70. narozeniny.
Neprodejní výstava olejomaleb potrvá do 1. července.
6. 6. od 15.30 hodin Zahradní slavnost na ulici SNP 4789
ve Zlíně pořádá středisko Charitní domov pro matky s dětmi
v tísni Zlín. Soutěže, hry, vystoupení kejklířů, divadélko,
ukázky práce záchranných složek, autogramiáda zlínských
hokejistů,...
26. 6. v 17.30 hodin "P o e z i e" - zlínští příznivci poezie
a hudby se scházejí pravidelně vždy poslední pátek v měsíci.
3. 7. v 15 hodin zahájení dětského odpoledne první výstavou
dvouletého Míši Kunsta Kouzelná pohádka s podporou výtvarnice-maminky Markéty. Odpoledne vyplní soutěže pro děti, malování, tetování henou, hudba ... a možná přijde i kouzelník. Výtěžek z prodeje vystavených obrázků poputuje na
Dětský domov Burešov. Podpořte s námi děti z domova!
Prodejna - stálá prodejní expozice dárkových předmětů chráněných dílen z celé Moravy, výtvarných děl autorů L. Dostála,
P. J. Lešťanského, V. Kahovcové, výtvarníků sdružení Valašský
názor, keramiky J. Macečkové, E. Syslové a dalších.
Kavárna - každý měsíc nová výstava, kreativní tvorba, přátelská setkání, rodinné oslavy, zakázková cukrárenská výroba drobné cukroví, koláčky a dorty - (příjem objednávek
733 205 593); každé úterý prodej čerstvého listového těsta
a korpusů na laskonky a rakvičky; každý čtvrtek právě
z trouby vytažené domácí slané tyčinky.
Nově otevřený dětský koutek potěší jak děti, tak rodiče ...
Pondělí - pátek 10 - 20 hodin, sobota a neděle 13 - 18 hodin
Podpořte benefiční aukci uměleckých předmětů pro pracoviště na www.zlin.charita.cz
Kreativní tvorba s Ditou Královou
rezervace a informace na 737 504 258
14. 6. v 9.00 hod. "malování na hedvábné šátky" či drobné
hedvábné předměty. Každý si odnese hotový výrobek; kapacita
kurzu omezena, přihlášky do 12. 6. (cena za materiál 200 Kč)

LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA
pro děti od 4 do 7 let, 8 - 14 hod.
28. 7. - 1. 8. téma: Vesmír - sluneční soustava, cena: 2520 Kč
4. 8. - 8. 8. téma: Země - geologie, geografie (popř. les), cena:
2520 Kč
Prázdninový Montessori klub - úterý 9 - 11 hod.; v deštivém
počasí i častěji dle domluvy
Kontakt: Centrum přirozeného vzdělávání Montessori Zlín,
Nad Ovčírnou 344, mail: info@montessori-zlin.cz

UNIE KOMPAS
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
Tel.: 577 434 428, unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz
NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ T KLUB

Klubové večery:
Každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.
5. 6. Večer na vaše téma
12. 6. Psychohrátky
19. 6. Naše - Vaše Téčko
LOGOS - PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH
RODIČE
Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín
kontaktní osoba: Mgr. Janina Zemanová, psycholožka,
tel.: 577 011 948, 736 148 996
Poradenství v osobních i vztahových problémech (šikana,
zneužívání, úzkostnost apod.), individuální i skupinová
práce s dětmi s ADHD.

PORADNA
Poradna pro ženy a dívky provozuje klub pro ženy středního věku - RÚT.
V budově Regina na Divadelní 6, Zlín, v klubovně Katakomby od 15.30 do 18.00, každý 1. a 3. pátek v měsíci.
6. 6. Výtvarné tvoření - batikování triček - pro potřeby klubu - kvůli výletu do Oznice v Hostýnských vrších
21. 6. Společný výlet do Oznice v Hostýnských vrších. Odjezd:
7.00 h z autobus. nádraží, nást. 5, směr Troják. Odtud
cca 10 km hřebenovkou do Oznice, kde nás čeká posezení při kytaře. S sebou jídlo, špekáčky, dobré boty
a nabatikované tričko.
Poradna pro ženy a dívky nabízí konzultační hodiny "Terapie
pevným objetím" s Mgr. Milenou Mikulkovou z Veselí n. M.
Zájemci se mohou přihlásit v Poradně pro ženy, tel. čísla:
577 222 626, 603 213 838 nebo objednat na e-mail: poradnaprozeny@quick.cz. Konzultační hodiny jsou každý 2. čtvrtek v měsíci, dle dohody. Vzhledem k tomu, že 2. čtvrtek
v červnu pracovnice poradny odjíždí na celostátní seminář
ONŽ, zájemcům můžeme dohodnout jiný červnový termín.
SÁRA - KLUB PRO ŽENY
Nově vznikající klub pro svobodné a nezadané ženy kolem třiceti... Budeme se scházet 1. a 3. pátek v měsíci od 19.30 hod.
v klubovně Katakomby (budova Regina), Divadelní 6, Zlín.
Jste srdečně zvány!
Připravujeme: Sama na dovolenou? - nápady, tipy a zážitky...
Klub Sára ano či ne? - máme potřebu se "klubit"? Tvoření budoucích setkávání... Setkání s kosmetičkou, líčení zdarma...
Kontakt: www.sara.yc.cz, sara.klub@seznam.cz, koordinátorka klubu: tel.: 777 889 078

ZDRAVÍ
SPCCH - ORGANIZACE DIA
Organizace Dia pořádá 18. 6. v 15.30 hodin přednášku
PhDr. Karla Holešovského Nemoc a psychika člověka.
Informace k plánu akcí na II. pol. 2008.
Kontakt: p. Blanařová, tel.: 722 142 030

Volný vstup bez registrace a udávání osobních údajů.
Volnočasové aktivity, poradenství, pomoc s přípravou do
školy.

KURZY

POZOR! Zavírací den: pondělí 2. 6. (první pondělí v měsíci).
Speciální akce:
26. 6. v 17.00 hod. na zahradě u T klubu Pod Stráněmi:
"Táboráku plápolej!" (táborák na konec školního roku, něco
dobrého na opékání s sebou).

VÝTVARNÉ KURZY
VĚRA MACHALÍNKOVÁ • TELEFON 728 989 184
VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO - PRŮMYSLOVÁ
KATEDRA DESIGNU VE ZLÍNĚ, ul. Zahradnická, III. etáž,
uč. 314
ZÁPIS DO VÝTVARNÝCH KURZŮ
NA PRÁZDNINOVÉ OBDOBÍ a ŠKOLNÍ ROK 2008/09
bude probíhat ve dnech 18. a 25. června od 14.30 do 18 hod.
v prostorách VŠUP - III. etáž

T KLUB, STŘEDISKO PRO DĚTI 9 - 12 LET
POD STRÁNĚMI 2505, 760 01 ZLÍN
kontaktní osoba: Bc. Martina Petrášová,
tel.: 577 011 947, e-mail: tklub@unko.cz
Horolezecká stěna, šipky, stolní tenis, deskové hry, keramika,
vaření a další.
Otevírací doba: PO: 15.00 - 19.00, ÚT - PÁ: 14.00 - 19.00 hod.
Klubové večery:
Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
5. 6. Téčkohry
12. 6. Host: Streetwork
19. 6. Žonglování s profíkem
T KLUB DOMA, STŘEDISKO PRO MLÁDEŽ 13 - 18 LET
DIVADELNÍ 6, 760 01 ZLÍN
kontaktní osoba: Jitka Masařová,
tel.: 577 018 876, 739 309 419, e-mail: doma@unko.cz
Kulečník, šipky, break dance, hudební dílna (bicí, klávesy, kytara, digeridoo), deskové hry a další.
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek: 15.00 - 20.30, pátek: 14.00 - 18.00 hod.

NABÍDKA KURZŮ - PRÁZDNINY:
KRESBA PODLE MODELU (FIGURA, HLAVA, ZÁTIŠÍ)
V TERMÍNECH 7. - 12. 7. a 25. - 30. 8. od 16.30 do 19.30 hod.
Vyučuje René Hábl, ak. malíř. Cena: 1100 Kč, jednotlivá lekce: 200 Kč
MALÍŘSKÉ TECHNIKY - INTENZIVNÍ KURZ DENNĚ
od 16.30 do 19.30 hod.
V termínech: 7. - 12. 7. a 25. - 30. 8. 2008 - olej, tempera,
akvarel. Vyučuje René Hábl, ak. malíř.
Cena oba termíny 2700 Kč (36 hod.), 1 termín 1500 Kč (18 hod.)
V kurzovném je zahrnut materiál a pomůcky.
Nabídka výtvarných kurzů na školní rok 2008/09
Výtvarné kurzy pro děti (5 - 16 let) - po, st, pá
Večerní kresba podle modelu pro studenty i veřejnost - model
figura - vyučuje René Hábl, akademický malíř - pá
Kresba a modelování pro studenty i veřejnost - příprava na talentové zkoušky - st
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Červen v kultuře
Malířské techniky pro začátečníky - tempera, olej, akvarel výuka probíhá ve více termínech - materiál a podklady v ceně
kurzovného.
Knihařský kurz pro začátečníky - čt
Při úhradě kurzovného na školní rok sleva 5 %
Kontakt: 728 989 184

SLUNEČNICE
IZAP - sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže "Chceme žít s vámi".
II. Morýsův dům, tř. T. Bati 1276, Zlín
www.slunecnice.us, izap@volny.cz
tel.: 577 019 912, 577 434 602
Úterní odpoledne pro veřejnost v Integrovaném centru
Slunečnice
V čase od 14.00 do 17.00 hod.
3. 6. výroba stromečků štěstí
10. 6. keramika
17. 6. malování na sklo
24. 6. věnce hojnosti
Centrum uzavřené z důvodu dovolené: 7. 7. - 25. 7.
Netradiční tréninková kavárna Slunečnice
Novinka: internet WIFI připojení - zdarma pro hosty kavárny
Pondělí
14 - 20 hod.
Úterý - pátek
10 - 20 hod.
Sobota - neděle zavřeno, možnost soukromých akcí
Kontakt: 776 391 599
Kavárna uzavřena z důvodu dovolené: 30. 6. - 1. 8.
Chráněná dílna kadeřnictví, kosmetika, pedikúra
Pondělí - pátek 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - neděle zavřeno
Kontakt: 739 713 743
Chráněná dílna uzavřena z důvodu dovolené: 7. 7. - 25. 7.
Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež opět ve
Slunečnici
5. června, 13.00 - 16.00 hodin na zahradě kavárny.
Předávání cen za výtvarnou soutěž, diskotéka, zábavné odpoledne se známými osobnostmi.
ZLÍNSKÁ AKCE CIHLA 2008
2. - 7. června, 8.00 - 17.00 hod.
Zakoupením cihly podpoříte zaměstnávání lidí se znevýhodněním.
Výtěžek přispěje na obnovení zahrady a zastřešení terasy
Netradiční tréninkové kavárny Slunečnice.
Prodejní místa: náměstí Míru u Mc Donalds, náměstí
Práce u podchodu

POZVÁNKY
VYSTOUPENÍ SOKOLA
Výbor TJ Sokol Zlín pořádá v sobotu 7. června 2008
v 15.00 hodin ve sportovní hale SPŠ, Kotěrova ul., Zlín veřejné vystoupení ke 110. výročí založení SOKOLA ve
Zlíně a k 90. výročí vzniku Československa
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Derniéru divadelního představení Jak čerti skočili na špek
uvede Divadelní soubor studio T v neděli 8. 6. v 10.00 hodin v Domě kultury ve Zlíně.
Vstupné 20 Kč.

RŮZNÉ
VÝSTAVA PSŮ
Kynologické výcvikové centrum Zlín - Mladcová pořádá
dne 22. 6. 1. ročník Výstavy psů bez PP a voříšků.
Kontakt: tel.: 605 465 095 nebo www.kvczlin.wz.cz
PŘEDNÁŠKA
Dne 6. 6. v 17 hodin se koná v Interhotelu Moskva v místnosti 308 přednáška MUDr. Milana Trizmy na téma Použití
výrobků FLP na bázi Aloe-Vera v gynekologické praxi.
TERAPIE PŘIJETÍM RUŠ
Rozpouštění emocionálních bloků, o kterých již ani nevíme, přesto nás ovlivňují. Velmi příznivý vliv na psychiku
a zdraví (dále možnost regresní terapie).
Kontakt: karel.motalik@seznam.cz, tel.: 775 220 195
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Psychologické poradenství s možností astrologické konzultace (děti, partnerství, osobní rozvoj) u doc. PhDr. Pavla
Hlavinky, PhD., z Univerzity Palackého v Olomouci.
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JUBILANTI – ČERVEN 2008
90 let

Kontakt: I. internát nad Obchodní akademií ve Zlíně,
tel.: 775 111 051.
FILATELISTICKÁ BURZA
Klub filatelistů Zlín zve na filatelistickou burzu, která se
koná v neděli 1. června od 7.30 do 11.30 hodin v Domě
kultury Zlín.
Objednávky stolů písemně na adrese:
Robert Bazika, Sídliště 781, 763 02 Zlín 4,
tel.: 605 933 336.
POZVÁNKA PRO PĚSTITELE CITRUSŮ
Citrusáři Zlín zvou všechny zájemce na svou každoroční
akci: Den otevřených dveří ve skleníku p. Perůtky s možností roubování přinesených rostlin (doporuč. kmínek silný alespoň 5 mm).
Akce se koná v sobotu dne 28. 6. v době od 9.00 do 15.00
hod na adrese: Vlastimil Perůtka, Pod Tlustou 5087, Zlín
(zastávka autobusu č. 31 na kopci, směr k Majáku).
ANGELICA STUDIO
10. 6. Jiřinka Polepilová- Řešení zdravotního stavu na tělesné, duchovní úrovni včetně odblokování přes automatickou kresbu. Výklad karet.
16. 6. Karel Břečka - Odstraňování duševních a fyzických
problémů metodou návratu do minulých životů.
19. 6. Karel Reidl - diagnostika karmy - odstraňování duševních, fyzických a partnerských problémů pomocí vaší
karmy. Detoxikační programy.
24. 6. Dalibor Anderle - diagnostika zdravotního stavu na
přístroji
MASÁŽE - klasické, relaxační, aromatické
Individuální poradenství výběru produktů na bázi staré
čínské a tibetské medicíny
Kontakt: Ing. Jindřiška Mužná, tř. T. Bati 3672 (nad pojišťovnou Generali), tel.: 731 127 170, e-mail: jindra.muzna@o2active.cz
SEMINÁŘ PRAKTICKÉ NUMEROLOGIE
Zlínský klub Vědomí srdce zve na Seminář praktické numerologie - v sobotu 7. června 2008 od 9 do 18 hodin.
Seminář vede Iva Ďásková, cena 700 Kč.
Místo konání Ezoterická klubovna Zlín, tř. T. Bati 3772.
Seminář se bude konat jen při počtu přihlášených 10 a více, proto je nutné přihlášení na adrese i.das@seznam.cz
nebo telefonicky 608 869 798, 723 099 804.
PŘEDNÁŠKA HOMEOPATIE II
Volné pokračování se koná ve čtvrtek 19. června 2008 od
18 do 20 hodin. Přednáší MUDr. Pavel Stuchlík.
Cena 50 Kč.
Místo konání Ezoterická klubovna, Zlín, tř. T. Bati 3772.
VÝSTAVA KAKTUSŮ A SUKULENTŮ
Spolek kaktusářů při DK Zlín Vás zve na prodejní výstavu
kaktusů a sukulentů
Výstava se koná 6. 6. - 8. 6. od 9 do 17 hodin v prostorách
bývalé knihovny.
JÓGA
Velké kino, středa 25. 6. v 19 hod.
Přední osobnost ve světě jógy, autor systému Jóga v denním životě Paramhansa svámí Mahéšvaránanda přednáší
opět ve Zlíně!
Vstupné 120 Kč. Vstupenky v předprodeji Velkého kina,
nebo před programem v pokladně.
Kontakt: www.joga.cz, tel. 603 840 095
PORADNA ROZVOJE OSOBNOSTI
ONE BRAIN kineziologie - terapeut/international consultant facilitátor (certifikát x14). Veškeré zdrav. problémy
a stres. Reiki, kundalini-reiki, mistr/učitel (zasvěcení
1-3. st., meditační setkání), SRT, další terapie dle potřeby:
tachiony, tibetská mísa, zvonek a další. Harmonizační/bylinné preparáty - DIOCHI.
Kontakt:
B. Stachowičová, Zlín (Jižní Svahy), tel.: 731 140 848,
e-mail: ONEBRAIN.info.BS@centrum.cz
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
Léčení duchovní cestou. Hodiny společenství se konají 3.
a 24. 6. od 17.45 do 19.45 hod. v Domě kultury, Gahurova
5265, Zlín, č. učebny 315 B. Uvedení pro nové zájemce
vždy od 16.30 hod.
Kontakt: Jitka Halašková, 606 641 681, 721 975 186
NADACE HNUTÍ GRÁLU
Kruh Zlín pořádá 26. 6. v 17 hodin v kinosále Centroprojektu veřejnou přednášku Desatero Božích přikázání a člověk. Přednáší Petr Soldán.
PŘÍRODNÍ LÉČENÍ TĚLA I DUŠE
Léčitelka Kateřina Treiberová léčí fyzické i psychické,
akutní nebo chronické nemoci během krátké doby, a odstraní skutečnou příčinu bolesti a nemoci.
Zasvěcuje kdykoliv, individuálně do Reiki I. až. III. st. (certifikát a učební materiály).
Kontakt: 776 356 092

91 let
92 let
93 let

Hniličková Vlastimila
Jeřábková Anna
Bočinský Alois
Hustý Alois
Latnerová Anna
Marková Marie
Melichárek František
Varmužová Marie
Chytilová Milada
Pinkavová Vlasta
Dočkalová Marija
Schüllerová Jarmila
Tichavský Josef
Bednáriková Květoslava

Večeřová Marie
Hustáková Perluška
Pupíková Jiřina
Hřebíček Josef
95 let Nyplová Anna
Láznička Jan
96 let Gregorová Božena
Filipi Pavla
Pechancová Štefánia
97 let Prokůpková Anna
98 let Tomancová Milada
Burešová Marie
99 let Vítová Anna
100 let Chudárková Vilemína

SŇATKY - DUBEN 2008
12. dubna:
Lukáš Vacula, Marie Balgová (Zlín, Chvalčov)
Tomáš Sedlář, Barbora Hloušková (Zlín, Zlín)
Jiří Loubal, Simona Vykopalová (Zlín, Zlín)
Petr Žaroský, Alena Zbožínková (Zlín, Zlín)
19. dubna:
Martin Andrýsek, Lucie Červenková (Otrokovice, Zlín)
Kenneth W. Worgan, Vendulka Kadlečíková (Austrálie, Zlín)
Pavel Jankůj, Kamila Austová (Zlín, Zlín)
Vladimír Dosoudil, Monika Benešová (Míškovice, Zlín)
Josef Gajdošík, Dagmar Pastyříková (Tečovice, Zlín)
Radek Kaňa, Veronika Zichová (Racková, Zlín)
Zlatá svatba manželé Vlasta a Ladislav Ordeltovi (Zlín)
26. dubna:
Oldřich Chytil, Kamila Králová (Zlín, Zlín)
Vlastimil Pippal, Marta Hofmannová (Zlín, Zlín)
Richard Salčík, Andrea Krestová (Zlín, Zlín)
Zbyněk Prorok, Monika Siková (Rozhovice, Zlín)
Tomáš Gröger, Lucie Ručková (Zlín, Zlín)
Michal Žáček, Markéta Šviráková (Zlín, Zlín)
Gordon Ch. Mathers, Veronika Šošolíková (Skotsko, Zlín)

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA
4. 4. 2008
Radim Hudec, nar. 15. 1. 2008, Mokrá, Mladcová
Tereza Skládalová, nar. 16. 1. 2008, Na Honech
Patrik Mezík, nar. 19. 1. 2008, Jílová
Pavel Šmejkal, nar. 18. 1. 2008, Hluboká
Viktorie Kopečková, nar. 15. 1. 2008, Na Pavelce, Velíková
Anna Lorencová, nar. 12. 10. 2007, U Trojáku
Tereza Langerová, nar. 27. 12. 2007, Okružní
Sedrik Mikulka, nar. 10. 1. 2008, Fügnerovo nábřeží
Štěpán Hozík, nar. 3. 1. 2008, Fügnerovo nábřeží
Amálie Čapková, nar. 20. 1. 2008, Budovatelská
Petr Dojčar, nar. 15. 1. 2008, Budovatelská
Ludmila Slováčková, nar. 16. 1. 2008, L. Váchy, Prštné
11. 4. 2008
Tobiáš Müller, nar. 28. 1. 2008, Padělky
Eva Průšová, nar. 27. 1. 2008, Dr. Kolaříka
Eliška Dlapová, nar. 26. 1. 2008, Mostní
Josef Richard Horák, nar. 8. 1. 2008, Sokolská
Tobias David Levek, nar. 28. 11. 2007,
Osvobození, Želechovice nad. Dřev.
Jiří Husovský, nar. 8. 9. 2007, tř. T. Bati
Kristýna Jordová, nar. 18. 11. 2007, Kamenná
Vanessa Vlachová, nar. 5. 11. 2007, Dukelská
Jakub a Anna Klackovi, nar. 30. 1. 2008, Lipová
Tereza Skaláková, nar. 18. 1. 2008, Benešovo nábřeží
Daniel Mikulka, nar. 29. 1. 2008, M. Alše, Prštné
Filip Ševčík, nar. 30. 1. 2008, Tyršova, Malenovice
Ivan Kopecký, nar. 28. 1. 2008, Dukelská
18. 4. 2008
Martin Ordelt, nar. 8. 2. 2008, Křiby
Sára Hejtmánková, nar. 19. 1. 2008, Kotěrova
Markéta Slováková, nar. 7. 12. 2007, Moravská
Tadeáš Juřík, nar. 31. 1. 2008, Na Honech
Tomáš Martoni, nar. 5. 2. 2008, Okružní
František Vojta, nar. 31. 1. 2008, Prlovská
Matyáš Pilka, nar. 8. 2. 2008, Slunečná
Anna Šalomounová, nar. 3. 2. 2008, Kúty
Amálie Hrubošová, nar. 2. 2. 2008, Nivy
Jasmína Šmídová, nar. 5. 2. 2008, Fr. Bartoše, Mladcová
Tobiáš Nesvadba, nar. 12. 2. 2008, J. Staši, Malenovice
Vanessa Venterová, nar. 3. 1. 2008, Lešenská, Kostelec
Tomáš Perdoch, nar. 31. 1. 2008, Potoční, Štípa
David Hrnčiřík, nar. 7. 2. 2008, Pod Větřákem, Štípa
Adéla Žmolíková, nar. 12. 2. 2008, Brigádnická, Malenovice
Jakub Kotas, nar. 12. 2. 2008, Budovatelská
25. 4. 2008
Vojtěch Vlach, nar. 15. 2. 2008, Kamenná
Darina Šišková, nar. 21. 1. 2008, Na Honech
Michal Němec, nar. 15. 2. 2008, Podlesí
Jan Kuba, nar. 15. 2. 2008, Křiby
Martin Šik, nar. 4. 2. 2008, Havlíčkovo nábřeží
Adéla Krejčí, nar. 15. 2. 2008, Obeciny
Aleš Kudlák, nar. 10. 2. 2008, Luční
Nikola Kurtanská, nar. 18. 2. 2008, bří Sousedíků
Martin Stibor, nar. 10. 12. 2007, Javorová
Daniel Martinko, nar. 8. 2. 2008, Budovatelská
Vojtěch Koutný, nar. 13. 2. 2008, Obeciny
Aneta Tesařová, nar. 18. 2. 2008, bří Sousedíků
Mário Majc, nar. 13. 2. 2008, Podlesí
Natálie Pavlíková, nar. 12. 2. 2008, Pod Školou
Dominik Kovářík, nar. 14. 2. 2008,
Přílucká, Želechovice nad Dřev.
Josef Růčka, nar. 14. 2. 2008, Řadovka, Štípa

Nadace Tomáše Bati 10 let slouží rozvoji
Tomáš Baťa zanechal nejen svému okolí, ale i celé zemi, odkaz výjimečného podnikatele s širokým rozhledem a chápáním
souvislostí. Vždyť podnikání není jen vydělávání peněz, ale především služba společnosti a náročná práce, vytváření hodnot, společný zájem všech. Schopnosti
a odpovídající vzdělání spolupracovníků
a jejich vnitřní sepjetí se zájmy společnosti vedou k úspěchu a blahobytu lidí.
Touto ideou byl veden i Tomáš Baťa jr.
při zakládání své nadace. Myšlenka založit Nadaci Tomáše Bati se zrodila v roce
1997. Tehdy pan Tomáš J. Baťa nechal
zrekonstruovat vilu na Čepkově nákladem téměř 35 milionů korun a věnoval ji
nadaci pro její práci. Slavnostní zahájení
činnosti nadace a současně otevření nově
rekonstruované vily Tomáše Bati se však
uskutečnilo až 1. května 1998, u příležitosti oslav Svátku práce, který Tomáš
Baťa st. vždy se svými spolupracovníky
oslavoval.

Zvláštní pozornost si zaslouží mezinárodní konference ke 130. výročí narození
Tomáše Bati, která se konala ve Zlíně na
sklonku roku 2006 a tématem byla osobnost T. Bati a jeho působení nejen obchodní, ale i společenské. K tomuto výročí byla nadací také uspořádána
v pražském Mánesu jedinečná výstava
původních reklamních plakátů firmy
Baťa.
Zvláštní postavení v řadě vzdělávacích
aktivit nadace má "Cena NTB za nejlepší
diplomovou práci napsanou v anglickém
jazyce", kterou udělujeme jednou ročně
studentům Univerzity Tomáše Bati. Vítěz

"Podporou kultury, vzdělání a mládeže rozvíjet hodnoty společnosti
a podnikatelského ducha, díky kterému se jméno Baťa stalo slavným",
tak zní poslání Nadace Tomáše Bati.
Nejedná se jen o uchování baťovské historie a baťovských tradic jako takových,
ale jde zejména o podporu projektů zaměřených na zdravý rozvoj prosperující
komunity.
V duchu motta vyvíjí Nadace Tomáše
Bati (NTB) své aktivity, které jsou zaměřeny zejména na mladé lidi. Podpora projektů i vlastní činnost nadace je směřována
hlavně na školy, jejich studenty i pedagogy, ale výjimkou nejsou ani jiné skupiny
žadatelů, kteří se na nadaci obracejí se
svými projekty. Za 10 let aktivity podpořila nadace více než 150 projektů.
V desetileté historii nadace můžeme
najít stovky vzdělávacích, kulturních, informačních i společenských akcí. Mezi
nejrozsáhlejší se řadí dlouhodobá informační aktivita nadace ke vstupu ČR do
EU. Nadace organizovala přednášky, výstavy, soutěže pro studenty, besedy s občany Zlínského kraje na téma Evropské
unie. Nadace při ní získala řadu grantů,
z kterých financovala založení Evropského informačního centra ve vile T. Bati
a všechny již uvedené aktivity. Vstupem
ČR do EU v roce 2004 byla tato činnost
završena.
Mezi úspěšné vzdělávací projekty nadace patří spolupráce s organizací Junior
Achievement navazující na tradici obchodního a ekonomického vzdělávání. Již
po několik let organizujeme pro studenty
univerzit a vysokých škol soutěž "Manažerem nanečisto", kde studenti prokazují užití svých teoretických znalostí při
praktickém řízení firmy a orientaci na trhu. V měsíci březnu 2008 proběhlo
v Praze první finále této soutěže na národní úrovni.
Ve výčtu vzdělávacích aktivit najdete
přednášky zahraničních ekonomů, manažerů, obuvnických odborníků, architektů, historiků apod.

má možnost být 14 dní hostem firmy
Baťa v zahraničí. Letos již vyhlásíme
osmého laureáta ceny.
Jednou z nejatraktivnějších kulturněvzdělávacích událostí je mezinárodní studentské sochařské sympozium Dřevo,
které nadace organizuje pravidelně již od
roku 1999. Sympozium oslovuje studenty uměleckých vysokých škol z celé
Evropy a dává jim možnost kreativně pracovat se dřevem. V průběhu předešlých
ročníků bylo vytvořeno téměř 70 soch,
z nichž většinu lze zhlédnout v zahradě
Baťovy vily, kde vznikla galerie pod otevřeným nebem.
Velkému zájmu občanů se v posledních
dvou letech těší pravidelný cyklus přednášek o Starém Egyptě a dalších zajímavých historických destinacích.
Mezi pravidelné a veřejnosti prospěšné
činnosti nadace je možné zařadit i kurzy
práce s počítačem určené všem těm, kteří potřebují rychle ovládnout základy programů Windows a práci s internetem.
Kurzy už prošly stovky zájemců.
Dlouhodobým zájmem nadace je poskytovat občanům Zlínska také kulturní
vyžití. K tomu slouží komorní koncerty
v Baťově vile. Různorodost žánrů od vážné až po populární hudbu oslovuje široké
věkové spektrum posluchačů.
Avšak nejrozsáhlejší veřejnou akcí nadace je oslava 1. máje, která má kořeny
již v roce 1924, kdy Tomáš Baťa založil
tradici, v jejíž organizaci po více než
50letém přerušení pokračujeme. Vila i zahrada se každoročně zaplní více než třemi tisíci dětmi i dospělými, pro které je
zde připraven bohatý kulturní i zábavný
program.

Zájmem nadace je také úzká spolupráce s institucemi a významnými organizacemi Zlínského kraje na aktivitách spojených nejen s baťovskou tradicí, ale
hlavně na rozvojových projektech. Spolupráce se Zlínským krajem a jeho organizacemi se datuje od roku 2000 již zmíněnou kampaní ke vstupu do EU.
Příprava rekonstrukce mrakodrapu,
účast na formování zlínského školství,
součinnost s Krajskou galerií při organizaci Salonů i Baťovou nemocnicí při obnovení pamětní desky, jsou jen ty nejdůležitější. Pořádání konference na téma
Památník Tomáše Bati s městem Zlínem,
za účasti významných architektů, lze považovat za zahájení vážné diskuse o budoucnosti této ojedinělé stavby. Spolupráce se zlínskou univerzitou, v jejímž
čele správní rady je i zakladatel nadace
pan Tomáš J. Baťa, a hlavně podpora
studentských projektů jsou samozřejmostí. Napojení NTB na práci Sdružení
pro rozvoj Zlínského kraje, složeného
z nejvýznamnějších podnikatelských subjektů, dokládá i zájem nadace ovlivňovat
rozmach podnikání, vzdělání i zlepšení
dopravní dostupnosti kraje.
To byl jen výčet těch nejvýznamnějších
aktivit NTB za uplynulých 10 let. Téměř
žádná z uvedených činností, které Nadace Tomáše Bati vyvíjí, se neobejde bez finančních prostředků. Pan Tomáš Baťa
každoročně dotuje nadaci částkou okolo
3,5 milionu Kč a další zdroje financí získává nadace z pronájmů Baťovy vily a darů firem a osob. Důležitým zdrojem financí se pro nadaci stala úspěšná účast ve
výběrovém řízení Nadačního investičního
fondu, který rozděluje prostředky z privatizace nadacím. NTB získala doposud
21 mil. Kč. Výnosy z nich podporuje vzdělání, vědu a výzkum mladých lidí. Pět milionů korun je částka, kterou nadace dodnes vynaložila na podporu projektů od
žadatelů. Trojnásobnou sumu investovala do vlastních vzdělávacích, informačních, kulturních, společenských a dalších programů, konaných ve většině na
území našeho kraje.
Desetiletá historie a hlavně vnímání
nadace občany i institucemi svědčí o tom,
že nadace kráčí správným směrem. Lze ji
zařadit mezi tradiční, vyhledávané a důvěryhodné instituce orientované na rozvoj
společnosti, v duchu svého poslání.
Přejme jí do dalších let jen úspěšné a lidem prospěšné aktivity.
Ing. Pavel Velev, ředitel NTB
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Blokové čištění PROBÍHÁ PILOTNÍ SBĚR BIOODPADŮ
V níže uvedených termínech a lokalitách budou pracovníci Technických služeb, s.r.o., provádět blokové čištění, tzn.
čištění komunikací, chodníků a asfaltových odstavných ploch. Pro kompletní
úklid chodníku i vozovky je nezbytně nutné, abyste respektovali dopravní značky
"Zákaz zastavení", které budou v lokalitách umístěny vždy 1 týden před termínem čištění. Při nerespektování dopravního značení může být Vaše auto odtaženo.
Dodržování zákazu zastavení v lokalitách dle harmonogramu blokového čištění
budou kontrolovat strážníci Městské policie Zlín.
Lokalita
Středová
Dětská
U Trojáku
Větrná
Sportovní
Křiby
Moravská
Česká
Slezská
Podlesí I.
Podlesí II.
Podlesí III.
Hony I.
Hony II.
Hony III.
Valachův žleb - parkoviště

STŘEDA
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
18. 6.
18. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
2. 7.
2. 7.
2. 7.
2. 7.

Mobilní svoz odpadů
V ŽELECHOVICÍCH
Odbor životního prostředí a zemědělství ve
spolupráci s Technickými službami Zlín,
s. r. o., zajišťuje již několik let mobilní svoz odpadů v příměstských částech města Zlína.
Občané mohou na vyhrazených stanovištích
zdarma odložit svůj velkoobjemový odpad a odpad ze zahrad a dvakrát ročně v určené soboty
zde mohou odložit i nebezpečný odpad.
Svozy probíhají podle harmonogramu bezproblémově již několik let, ve spolupráci s občany, kteří u svého odpadu vyčkají a následně
jej naloží do přistavených vozidel. Pouze v příměstské části Želechovice, na stanovišti "u bytovek", pravidelně dochází k nelegálnímu odkládání velkého množství odpadu - vytváření
černé skládky.
V příměstské části Želechovice jsou další
čtyři zastávky mobilního svozu odpadů - stanoviště "u základní školy", "u obchodu",
"EPOS" Paseky a "Lysá (Přílucká)". Pokud nedojde při mobilních svozech v následujících
termínech k nápravě a občané nevyčkají příjezdu svozového vozidla, bude stanoviště
"u bytovek" v Želechovicích od měsíce září
2008 zrušeno.
-ich-
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V pondělí 5. 5. 2008 se uskutečnil první svoz
bioodpadů z domácností a zahrad na Podvesné
IV - XVII v rámci pilotního projektu.

Zkušební sběr bioodpadů z rodinných
domků a půldomků bude probíhat od května do října 2008 v městské části Podvesná
IV až Podvesná XVII, následně bude vyhodnocen a postupně rozšiřován do dalších částích města. Za biologicky rozložitelný komunální odpad je považován jakýkoliv odpad,
který je schopen aerobního nebo anaerobního rozkladu mikroorganismy. Vzniká v domácnosti a jsou to především zbytky potravin a odpad z údržby zahrádek. Provedenými
rozbory bylo zjištěno, že bioodpad tvoří více
než 40 % komunálního odpadu.
Pravidelný svoz bioodpadu je zajišťován
Technickými službami Zlín, s.r.o. Bioodpad
je svážen na stanoviště biofermentoru na
skládce Suchý důl, kde je dále po mechanických úpravách zpracován.

Výstupem fermentoru je suchý kompost,
který v současné době odebírá teplárna Atel
energetika Zlín, s.r.o., jako palivo.
Podle prvních poznatků se občané
Podvesné velmi aktivně zapojili do třídění
bioodpadu a třídili ho správně.
Svoz bioodpadů bude probíhat dále jednou za dva týdny vždy v pondělí.
Přehled svozu bioodpadů na Podvesné
IV - XVII: 2. 6., 16. 6, 30. 6., 14. 7.,
28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10.
a 20. 10. 2008.
Děkujeme Všem občanům Podvesné za spolupráci při třídění a využití bioodpadů!
Informace o Projektu pilotního sběru bioodpadů z domácností a zahrad:
www.mestozlin.cz, tel.: 577 630 244

PŘIPOMÍNÁME
Připomínáme zájemcům, že i nadále běží vyhlášená fotosoutěž, která má uzávěrku 1. 9.
2008, a výzva "Historický Zlín", jejíž uzávěrka

je 31. 7. 2008. Veškeré podmínky najdete na
stránkách www.mestozlin.cz.
Kupony připojujeme.

CHY TŘE NA ENERGII
S PODPOROU EU
www.chytraener gie.cz
Od května 2005 je Zlín spolu s třemi dalšími evropskými městy účastníkem mezinárodního projektu Energy in Minds!
(Mysleme na energii!). Jeho cílem je prokázat na komunální
úrovni, že lze do roku 2010 dosáhnout výrazného snížení závislosti na fosilních zdrojích energie (uhlí, ropě a zemním plynu),
aniž by se to jakkoliv dotklo životní úrovně obyvatel či ekonomického rozvoje města. Naopak: občanům a institucím má program přinést úspory ve výdajích za energie, místním firmám pak
zakázky při zateplování budov a jejich vybavení moderními
technickými systémy, využívajícími obnovitelné zdroje energie.
Investiční aktivity se týkají především tzv. demonstrační oblasti, orientačně se jedná o místní část Louky.
Ve dnech 22. - 24. dubna se Zlín stal hlavním městem projektu
Energy in Minds!
Členové mezinárodního konsorcia projektu Energy in Minds! se každoročně scházejí v některém z účastnických měst, aby zde diskutovali
organizační a finanční otázky, zhodnotili postup realizace projektu a řešili konkrétní problémy. Letos se oním "hlavním městem" projektu stal
Zlín. Kromě čtyř místních účastníků - statutárního města Zlína, společností Teplo Zlín, a.s., Ekosolaris, a.s., a občanského sdružení Zelené
bydlení - se valného shromáždění zúčastnilo dalších 19 zástupců účastnických organizací ze 6 zemí EU.
Nejzajímavější částí shromáždění bývají odborné diskuse na jednotlivá témata, která jsou předmětem projektu.
Z diskuse nové a rekonstruované budovy mj. vyplynulo, že se postupně snižuje rozdíl mezi standardními a nízkoenergetickými objekty.
V případě novostaveb se jiné než nízkoenergetické budovy stávají prakticky neprodejnými. V Západní Evropě je již uzákoněno vydávání energetického štítku ke každé nové budově. Ten má stejné poslání jako např.
technický průkaz u auta. Kdo si dnes koupí osobní auto se spotřebou 20 l
na 100 km? Podobně sledovaným parametrem, na jehož základě se lidé
budou rozhodovat o koupi domu, je jeho minimální spotřeba tepla na vytápění v zimě a chlazení v létě. U zateplovaných starších budov by pak
každý měl zvážit, zda je tak bohatý, aby si mohl dovolit levné řešení.
V diskusi obnovitelné zdroje energie zaznělo, že ač dotační politika
v jistém smyslu deformuje ceny energií, je to jediná cesta, jak podpořit
masový rozvoj využití energie slunce, větru a biomasy. Jejich rozvoj je
přitom žádoucí nejen z ekologického, ale i politického hlediska. Základní
nevýhoda - malá energetická hustota těchto zdrojů - se ze strategického
hlediska mění ve výhodu, protože se obnovitelné zdroje nedají vojensky
či mocensky kontrolovat, ovládat či zneužívat. To je v současné mezinárodně-politické situaci velmi podstatný faktor.
Diskuse na téma monitoring se zabývala způsoby, jakými průběžně
sledovat a vyhodnocovat efektivitu využití energie v nových a rekonstruovaných budovách a výrobu energie z nainstalovaných obnovitelných
zdrojů. Zvláště zajímavé je pak porovnání projektovaných hodnot s těmi,
jaké daná budova či zařízení skutečně vykazují při svém provozu.
Bavíme-li se o projektech realizovaných konkrétně ve Zlíně, trend je takový, že reálně naměřené hodnoty jsou většinou - a někdy velmi výrazně - lepší, než byly hodnoty projektované. Je ale pravděpodobné, že se
na tom do značné míry podílely poslední dvě mírné zimy. Důležité proto
bude monitorování těchto objektů v delší časové řadě.
V diskusi informační kampaně se hovořilo o tom, jak se daří občany
jednotlivých měst získávat k realizaci investičních aktivit projektu a jak
se daří "prodávat" výsledky toho, co už bylo realizováno. Všichni účastníci se potýkají s problémem, že dotaci lze získat jen v tzv. demonstrační oblasti projektu, kterou každé město muselo vyčlenit a v němž musí
dosáhnout požadované celoplošné úspory konvenčních energií o 25 až
30 %. Diskuse proto do značné míry spočívala v předávání zkušeností
o tom, jak umožnit také lidem z jiných částí města investovat v demonstrační oblasti. Zlín k tomu mohl přispět svými zkušenostmi jednak z instalace solárních elektráren na pronajatých střechách, jednak z výstavby nových domů na území demonstrační oblasti. Obě zmíněné aktivity
jsou samozřejmě otevřeny každému, ať přichází odkudkoliv.
Díky kombinaci Valného shromáždění projektu s akcí "Den Země"
22. dubna, pěknému počasí během exkurze po realizovaných akcích
23. dubna a návaznému semináři "Vliv chování obyvatel na spotřebu
energií v domech a bytech" 24. dubna, bylo setkání velmi efektivní a dobře hodnocené také zahraničními partnery projektu.
-mr-
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Mladým ve Zlíně • ŠKOLS T VÍ VE ZLÍNĚ •
– I V HIMÁLAJI
Co spojuje tyto dva vzdálené kouty
Země? Je to Občanské sdružení
Malenovické podhradí a jeho aktivity
určené kulturní veřejnosti. Na červen
připravilo dva zajímavé programy:
první je mezinárodní folklorní festival s názvem Děti v podhradí a druhý
je Koncert pro Surya, z něhož výtěžek ze vstupného bude poslán na výstavbu školy v indickém městě
Kargyak v Himálaji.
Na Mezinárodním folklorním festivalu Děti v podhradí vystoupí téměř
šest set dětí z více než dvanácti dětských a mládežnických souborů z Čech,
Moravy, Slovenska, Chorvatska a Maďarska. Koná se 7. a 8. června od 13 do
18 hodin v areálu firmy VLW, která dříve tyto kulturní akce pořádala. Letos
poprvé se akce koná pod hlavičkou nově ustaveného Občanského sdružení
Malenovické podhradí. Pořadateli jsou
slovácký soubor Vonica a dětský soubor Malá Vonica pod taktovkou vedoucích obou souborů, manželů Urbanových. „Na své si zde přijdou rodinní
příslušníci vystupujících souborů, soutěžní typy, turisté, které z malenovického hradu určitě přiláká muzika zúčastněných souborů a potěší je jejich
vynikající výkony. V areálu budou také
stánky, v nichž budou předvádět a vyrábět své produkty a nástroje nožíři, kováři, dráteníci, košíkáři, hrnčíři, řezbáři
a malérečky kraslic. Nebudou chybět
ani včelí produkty a slaměné ozdoby,“
upřesňuje Ivo Urban.
Koncert pro Surya je letos spojen se
jmény dvou českých hudebních veličin
– Radima Hladíka a jeho skupiny Blue
Effect a Karla Kahovce se slavnou kapelou George & Beatoven. Koncert doplní to nejlepší z domácí scény – oblíbená
cimbálovka Réva a Cestující hudba.
Soubory vystoupí v areálu firmy VLW
v malenovickém podhradí 28. června
v 17 hodin, přesně v den, kdy se dává
školní vysvědčení. Termín nebyl zvolen
náhodně – jeden z organizátorů koncertu, Radim Hrubý, chce pozvat hlavně
mladé lidi, aby se přišli podívat a zúčastnili se tak i výzvy, kterou pro ně
koncert přináší: „Za zmínku určitě stojí
fakt, že duchovní otec myšlenky, kterým
je Honza Tillinger, se rozhodl ‘zhmotnit’
téma své diplomové práce do reálného
života – postavit dětem v odlehlé himálajské vesnici Kargyak školu. Mám rád
lidi, kteří mají dobré nápady, proto jsem
se k jeho výzvě přidal. Lidé, kteří v této
odlehlé indické vesnici žijí, jsou geneticky Tibeťané, většinou jsou to buddhisté
a hinduisté. A je na nás, Evropanech,
pro ně něco udělat. Dokážeme vyprodukovat finance, které je také třeba efektivně využít. Kdo by měl zájem přiložit
osobně ruku k dílu, může se přihlásit
a pomoci vlastníma rukama společně
s dalšími Čechy třeba už letos o prázdninách,“ upřesňuje Radim Hrubý.
Jarmila Trávníčková

20

Soutěže pro žáky a studenty
Statutární mûsto Zlín vyhla‰uje k 90. v˘roãí vzniku âeské republiky
pro Ïáky zlínsk˘ch základních ‰kol a osmilet˘ch gymnázií historickou soutûÏ
Základní propozice:
• za každou školu budou soutěžit tříčlenná družstva
• nominace družstva je plně v kompetenci školy
• školy se přihlásí do soutěže nejpozději do 16. června 2008
• jména soutěžících sdělí vedení školy
• nejpozději týden před konáním soutěže (případné změny je možno nahlásit v den soutěže)
• na adresu Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy, Zarámí
4421, 760 01 Zlín
• soutěž proběhne dne 25. září 2008 v 9.00 hod. v prostorách Alternativy (Kolektivní dům); bez přítomnosti žákovského publika
• soutěžní otázky budou směřovány k historii ČR a Zlína v období 1914 - 1945 (viz
soutěžní literatura)
• soutěž proběhne ve třech kolech
1. kolo - vědomostní test
2. kolo - otázky s využitím audiovizuální techniky (fotografie, osobnosti, události,...)
3. kolo - finále pro 6 nejúspěšnějších družstev (volba otázek podle témat a stupně
obtížnosti)
Vítězná družstva budou
• vyhlášena na slavnostním shromáždění v Městském divadle
• oceněna hodnotnými cenami (telefony, elektronikou, produkty firmy Microsoft
apod.)

Statutární mûsto Zlín vyhla‰uje k 90. v˘roãí vzniku âeské republiky
pro studenty zlínsk˘ch ‰kol historickou soutûÏ
Základní propozice:
• soutěž je určena pro jednotlivce, žáky a studenty zlínských základních, středních
a vysokých škol do 25 let
• hodnotit se bude
• zpracování seminární práce v rozsahu do 10 stran textu, mimo obrázky
• originalita tématu
• úroveň PowerPointové prezentace k tématu seminární práce
• způsob prezentace a obhajoby práce - do 10 minut
• téma prací se musí vztahovat k historii Zlína v období 1914 - 1945
• soutěžící se do soutěže přihlásí a práce a ppt prezentace odevzdají
• nejpozději do 5. září 2008
• na adresu Odbor školství, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy, Zarámí
4421, 760 01 Zlín
• porotou bude vybráno a k obhajobám pozváno maximálně deset soutěžících
• soutěž proběhne dne 25. září 2008 v 11.00 hod. v prostorách Alternativy (Kolektivní dům); bez přítomnosti žákovského publika
• vítězové budou vyhlášeni na slavnostním shromáždění v Městském divadle
• nejúspěšnější prezentace budou promítány v prostorách Městského divadla během slavnostního shromáždění
• vítězové budou oceněni hodnotnými cenami (telefony, elektronikou, produkty firmy Microsoft apod.)

Provoz mateřských škol
PŘES PRÁZDNINY
Přerušení provozu mateřských škol v době
letních prázdnin je zveřejněno na internetových stránkách www.mestozlin.cz
Počet volných míst v jednotlivých mateřských školách, která budou k dispozici pro děti z jiných mateřských škol v obci, bude za
každou mateřskou školu samostatně pravidelně aktualizován na www.zkola.cz.

POZVÁNKA
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, pořádá v rámci oslav 50. výročí založení 10. ZŠ
a 56. výročí založení 6. ZŠ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek dne 20. června 2008 v době od
12.00 do 17.00 hod.
Srdečně zveme všechny bývalé pracovníky
a žáky těchto škol i všechny, kdo mají zájem
se seznámit s naší školou.
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www.realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM
váš realitní partner pro Zlín
Koupit, prodat, pronajmout?
PŘENECHEJTE NÁM SVÉ STAROSTI
Můžete se na nás spolehnout již 15 let
•
•
•
•
•

komplexní realitní služby
právní a daňové poradenství
zajištění ﬁnancování na míru vašim potřebám
kompletní vyřízení všech úředních formalit
profesionalita a etika v jednání

Poslední volné byty!

Nízkoenergetické byty

Energeticky pasivní domy

Zlín nad Nivami

Kudlov

Březnice

Dokončení jaro 2009

Dokončení 2009

Krásná vyhlídka na panorama města

Dokončení podzim 2008

Kancelář REAL SPEKTRUM • Dlouhá 515, jen 50 m od OC Zlaté jablko OTEVŘENO po–pá od 9 do 20 h

RS_inz_Zlin_magazin.indd 1

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o.
Filmová 412, Zlín - Lesní hřbitov

Na jednom místě vyřídíte vše potřebné k důstojnému rozloučení:

profesionální úroveň - pieta a důstojnost
S p o l e č n o s t p r o v o z u j e a z a j i š ťu j e t y t o s l u ž b y :

KREMAČNÍ (zpopelňování, obřady)
HŘBITOVNÍ (náj. smlouvy, výkopy, úpravy hrobů, vsypy,
kolumbárium)
POHŘEBNÍ (zajištění pohřbu)
PRODEJNA KVĚTIN (květiny a hřbitovní doplňky)
KAMENOSOCHAŘSTVÍ - zprostředkování služby
NAŠE POHŘEBNÍ SLUŽBA
VÁM NABÍZÍ TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY:
• převoz zesnulých v ČR i ze zahraničí • pohřby v kostele, v obřadních síních • řečníky, kněze • hudbu, fotografa, autobus pro
pozůstalé • zhotovení parte • zpopelnění • výkop hrobu a uložení
zesnulého • široký výběr rakví • dovoz urny pozůstalým • oznámení do novin • květiny dle vlastního výběru • vsyp, smísení •
závětní smlouva - předplacení pohřbu • vyřízení dokladů - úmrtní list

Kontakt: tel.: 577 432 858, 577 433 798, 577 431 989
fax: 577 011 333
e-mail: krematorzlin@volny.cz

STÁLÁ SLUŽBA: 604 220 303
Pracovní
doba:
po-pá 7.00po-pá
- 15.00
hodin
Pracovní
doba:
7.00
- 15.00 hodin
středa 7.00středa
- 16.00
hodin
7.00
- 17.00 hodin

16.5.2008 9:09:19

SPORT V ČERVNU
AEROBIK
AEROBIK KLUB ZLÍN
Neděle 8. června 15.00 - basketbalová hala Zelené
Ukončení školního roku
Vystoupí týmy komerčního i závodního aerobiku včetně nejlepšího sportovního kolektivu města a kraje za rok 2007, dále týmy hip hopu.
Ukázkové hodiny pohybových kurzů dětí předškolního věku
5 - 6 let - 9. 6. v 16.30 h
4 - 5 let - 4. 6. v 16.30 h
6 - 7 let - 12. 6. v 16.30 h
Současně bude probíhat zápis na nový školní rok.
Prázdninový program: pondělí - power yoga, aerobic; úterý - cvičení
Pohoda, ABS - Charles, power yoga; středa - power yoga, posilovací aerobik
- stepy; čtvrtek - power yoga, P-class, Pilates; pátek - ABS Charles
Kontakt: Zdeňka Šteflová, Benešovo nábř. 1739, Zlín, tel. 577 432 079,
e-mail: stefl.charlie@tiscali.cz, http://aerobik.e-zlin.info

RUGBY
Sobota 1. 6. 10.00 hod. - turnaj starších žáků - oblast Morava
Sobota 7. 6. 10.00 - turnaj rugby sevens - I. kolo Mistrovství ČR
Zápasy se hrají na Stadionu mládeže, ulice Hradská, Zlín (vedle Městských
lázní). Pozor, změna termínu nebo času možná, pro aktuálnost sledujte
stránky klubu www.zlin.rugby.cz.

TURISTICKÝ KALENDÁŘ
Informace k vycházkám St. Chadima ml., tel. čísla 731 504 655 nebo
604 799 727, St. Chadima st., tel. 606 507 871, J. Tomáše již jen mobil
737 005 174. Vycházky se konají za každého počasí.
NEDĚLE 1. 6. BUNČ
15 km, odjezd do Zdounek vlakem z Otrokovic v 8.06, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 4. 6. SYRÁKOV
8 km, odjezd z nástupiště č. 52 z AN ve Zlíně v 8.00 hod., vede St. Chadim st.
NEDĚLE 8. 6. BABÍ HORKA
15 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.58 hod., jízdenka do ž. st. Újezdec
u Luhačovic zpáteční, vede St. Chadim ml.
STŘEDA 11. 6. ONDŘEJOVSKO
9 km, odjezd do Lukovečku z nástupiště č. 3 z AN ve Zlíně v 7.40 hod., vede
St. Chadim st.
SOBOTA 14. 6. MALÁ FATRA - JÁNOŠIKOVY DIERY
Odjezd od Velkého kina ve Zlíně v 6.15 hod., vede St. Chadim ml.
STŘEDA 18. 6. HOSTÝN
9 km, odjezd na Tesák z nástupiště č. 3 z AN ve Zlíně v 7.40 hod., vede
St. Chadim st.
21. 6. - 22. 6. KŘIVOKLÁTSKO - dvoudenní vlakový zájezd
SOBOTA 21. 6. KOUKOLOVA HORA, VRANÍ SKÁLA, VELIZ - 20 km
NEDĚLE 22. 6. LEONTÝNSKÝ ZÁMEK A KŘIVOKLÁT - 13 km
Odjezd vlakem z Otrokovic v 0.48 hod., zájemci, hlaste se nejpozději do
18. 6.!, vede St. Chadim ml.
SOBOTA 21. 6. KONICKÉ ŠTRAPÁCE
6 - 50 km, cyklo 20 - 120 km, odjezd do Konic vlakem z Otrokovic v 6.25
hod., vede J. Tomáš.
NEDĚLE 22. 6.
VRCHOLY OBLASTI KČT VALAŠSKO-CHŘIBY: HOMOLE A JANOVA HORA
Kontrola od 10 do 15 hod., výstupové trasy libovolné.
STŘEDA 25. 6. BUCHLOV
5 km, odjezd vlakem z Otrokovic v 7.34 hod., jízdenka do Starého Města zpáteční, vede St. Chadim st.
SOBOTA 28. 6. HANÁČEK
12 - 50 km, odjezd vlakem ze Zlína v 6.31, jízdenka do Olomouce zpáteční,
vede J. Tomáš.
SOBOTA 28. 6. STRÁŽOVSKÉ VRCHY - ČIČMANY
- autobusový zájezd
Odjezd od Velkého kina ve Zlíně v 6.15 hod., vede St. Chadim ml.
NEDĚLE 29. 6. K PRAMENŮM ZLÍNSKÝCH POTOKŮ
8 km, sraz v 8.30 hod. před pizzerií "U Čápa" na Benešově nábřeží, vede
J. Tomáš.

LÁZNĚ ZLÍN
tel.: 577 599 911, www.laznezlin.cz
50m KRYTÝ BAZÉN
pondělí-pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý-pátek

6.00– 6.45/7.30–21.00
9.00–20.00
9.00–20.00
6.00– 8.15 celý pro veřejnost 25m bazén
6.45– 7.30 pro veřejnost jen 2 dráhy na
25m bazénu
otevření 50m bazénu - výjimky:
po 2. 6. otevřeno
6.00–11.00/17.00–21.00
so 7. 6. otevřeno
15.00–20.00
pá 20. 6. otevřeno
6.00–16.00
so 21. 6.
zavřeno
ne 22. 6. otevřeno
15.00–20.00
út 24. 6. otevřeno
6.00–8.30/16.30–21.00
pá 27. 6. otevřeno
6.00–11.30
so 28. 6.
zavřeno
ne 29. 6.
zavřeno
Po dobu Letního mistrovství ČR dorostu bude pro veřejnost otevřen venek
+ dětský bez nároku na skříňku - vstupné jednotné 50 Kč/celý den.
DĚTSKÝ BAZÉN PRO DĚTI DO 10 LET
pondělí
14.00–20.00
úterý
14.00–16.30/18.00–20.00
středa
zavřeno
čtvrtek
14.00–17.00/17.45–20.00
pátek
13.30–17.00/17.45–20.00
sobota
9.00–19.00
neděle
9.00–19.00
otevření dětského bazénu - výjimky:
po 2. 6. otevřeno
17.00–20.00
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čt 12. 6. otevřeno také
pá 27. 6.
pá 27. 6. otevřeno
po 30. 6. otevřeno

8.00–13.00
Delfínková olympiáda mateřských školek
8.00–12.30/13.30–17.45
8.00–20.00

25m KRYTÝ BAZÉN
pondělí
6.00–8.15
úterý
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
středa
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky/15.30–17.00
čtvrtek
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
pátek
6.00–6.45/6.45–8.15 jen 2 délky
sobota
10.00–19.00
neděle
9.00–18.00
otevření 25m bazénu - výjimky:
po 2. 6.
zavřeno
Od 16. 6. bazén UZAVŘEN – oprava
VENKOVNÍ BAZÉN - voda přihřívaná solární energií
Bazén otevřen v závislosti na počasí 10.00–18.00
ZELENÉ KOUPALIŠTĚ – Bartošova čtvrť
ZELENÉ - venkovní bazény - tel.: 577 226 088
Informace o otevření i na tel.: 577 599 911
Bazén otevřen v závislosti na počasí.
Veřejná posilovna SPORT studio v budově 25m bazénu, předplatenky za
výhodné ceny, masáže, výuka potápění a prodej potápěčských potřeb, servis lyží, cvičení - vodní aerobik, občerstvení, výuka plavání dětí a dospělých,
plavání těhotných žen.
Sledujte aktuální informace na pokladně 50m bazénu.
Plavání ve všech bazénech končí vždy 15 minut před uzavřením
provozu.
PROHŘÍVACÍ KABINKY U 50m BAZÉNU - ženy i muži
FINSKÉ SAUNY + MASÁŽE - ženy, muži
SPORT STUDIO – VEŘEJNÁ POSILOVNA
Těšíme se na vaši návštěvu. Změna programu vyhrazena.

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AKCE
TAJČI
Klub TAI JI QUAN Zlín pořádá ve dnech 6. 8.-10. 8. kurz Tai ji quan
(Tajči) pro začátečníky. Cena: 2 900 Kč (ubytování, strava, cvičení)
Kontakt: www.taijizlin.cz, tel.: 605 234 750, e-mail: taijizlin@taijizlin.cz
LÉTO V RYTMU
ASPV a Sportovní kluby Zlín letos opět pořádají AEROBIK V HALE na
Zeleném -Bartošova čtvrť.
Cvičení se koná každé pondělí a středu od 18.30 hod. do 19.45 hod.
Po cvičení relaxace v bazénu od 20.00 do 20.45 hod.
Začínáme v pondělí 7. 7. 2008 s lektorkou Lenkou Velinskou.
PILATES GYM
Pilates podle zakladatele J. Pilatese. Nové přihlášky pro začátečníky ranní a večerní kurzy. Pilates pro muže.
Kontakt: Anna Kulíšková, Kvítková 248 (nad bowlingem B6), Zlín,
tel.: 604 785 025
SEZNAMTE SE S PILATES
Zveme všechny, kteří ještě neví, o čem je pilates metoda. Ukázková lekce cca 90 minut, během níž si osvojíte zásady a principy metody, protáhnete si tělo a zapojíte mysl do vzájemné souhry.
Cvičíme 12. 6. v prostorách Aerobik studia D, na Pasecké ulici ve Zlíně.
Kontakt: 603 581 448, hurarova@volny.cz, www.aerobic-zlin.cz,
e-mail: rytmik@aerobic-zlin.cz
CVIČENÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Cvičení bude probíhat již tradičně v Aerobik studiu D na Pasecké ulici
ve Zlíně. Aerobik, powerjóga, indoorcycling, pilates, fitbal, step, flexibar,
a také na jediném místě ve Zlíně BOSU. Kontakt: www.aerobic-zlin.cz,
informace rytmik@aerobic-zlin.cz nebo tel.: 721 760 136.
CVIČENÍ NA NÁČINÍ BOSU
Již rok běží cvičení na jediném místě ve Zlíně - BOSU Cardio. Více na
lekcích v Aerobik studiu D, Pasecká ve Zlíně.
Kontakt: www.aerobic-zlin.cz
TENŠIN DÓDŽÓ
Zveme na prázdninové cvičení bojových umění otevřené pro
začátečníky i pokročilé v časech:
- aikidó děti v pondělí a ve čtvrtek od 17.00 hod., dospělí od 18.00 hod.
- iaidó dospělí (i mládež od 15 let) v úterý od 18.00 hod.
- džódó (i mládež od 15 let) ve středu od 18.00 hod.
- kendó děti i dospělí v pátek od 18.00 hod.
Současně probíhá zápis pro školní rok 2008/09.
Kontakt: Zlín - Prštné, budova PLECA, s.r.o (dříve SENSUS), 1. patro,
tel.: 608 953 743, www.tenshin.cz

NÁBOR
KLUB MODERNÍ GYMNASTIKY
Klub moderní gymnastiky SK Zlín hledá šikovná děvčata pro doplnění
družstev estetické skupinové gymnastiky ve věku 6 - 9 let.
Dále pořádáme nábor děvčat narozených v letech 2004 - 2002 do přípravného oddělení moderní gymnastiky.
Kontakt: tel. 605 103 184, 728 239 337 nebo přímo v tělocvičně 1. ZŠ
Emila Zátopka v úterý a ve středu od 15.30 hod. do 18.00 hod.
www.skmgzlin.wbs.cz

BĚŽECKÉ ZÁVODY
ZLÍNSKÁ LESNÍ HODINOVKA
V sobotu 7. června 2008 v 10.00 hod. bude ve Zlíně na Lesní čtvrti Spáleném vrchu, odstartován 27. ročník běžeckého vytrvalostního závodu Zlínská lesní hodinovka.
Na místo startu se dostane každý z konečné zastávky trolejbusu č. 13
(Lesní čtvrť) po trase označené fáborky.

BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE V OTROKOVICÍCH
Ve středu 25. června 2008 v 17 hod. se bude konat v Otrokovicích
u ZŠ Mánesova 22. ročník běžeckého závodu Běh olympijského dne.
Běží se na dráze s umělým povrchem. Délka tratě pro ženy, muže,
veterány je 5 km. Kontakt: Jiří Prokop, Prostřední 2610, Zlín,
tel.: 577 524 605, 577 439 646, e-mail: prokop.beh@seznam.cz
BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE VE ZLÍNĚ
Ve středu 25. června 2008 se na Stadionu mládeže ve Zlíně uskuteční tradiční Běh olympijského dne pro mládež a dospělé. Ve Zlíně se
koná závod pro žactvo a dorost. Běh začíná v 8.00 hodin. Závod pro
dospělé se koná v Otrokovicích (inzerát výše).
Kontakt: Mgr. František Hnízdil, tel.: 737 367 849

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
SVĚTÝLKO - spolek pro rozvoj a podporu rodin s dětmi pořádá v tomto
roce tematicky zaměřené příměstské tábory pro děti ve věku 5 - 10 let.
Uzávěrka přihlášek je 20. června.
Kontakt: www.svetylkozlin.cz, tel.: 725 602 852.
DĚTSKÝ KLUB CESTOVATELŮ
Nabídku tvoří tábor dobrodružný, taneční, pohádkový, sportovní, výtvarný a další. Opět nabízíme i pobyty pro rodiny s malými dětmi, které
nazýváme minitábory Klubíčko a tábory příměstské. Kompletní nabídku
najdete na našich internetových stránkách www.idomino.eu, včetně online přihlášky, nebo v kanceláři DOMINA.
DĚTSKÁ LETNÍ REKREACE
Od 27. 7. do 2. 8. v RS REVIKA ve Vizovicích (www.revika.cz). Program:
autogr. hokejistů, skákací hrad, bublinkový bazén, nafukovací horolezecká střena, benátská noc s ohňostrojem, jízda na koních, karneval,
diskotéky, táborová pouť, spousta her i soutěží. Cena: 2720 Kč
Kontakt: Agentura BODY CLUB, Zálešná IV/2964, Zlín, www.bodyclub.cz, tel.: 577 214 413, 606 225 839, 603 875 385.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 12 DNÍ
Termín: 13. - 25. 7. Místo: táborová základna Švrčkovo, Újezd u Valašských
Klobouk. Cena 3000 Kč. Celotáborová hra je tematikou zaměřena na poznávání a zjišťování nových informací o různých koutech světa.
Kontakt: www.klubovna14.cz, klubovna14@seznam.cz, 777 909 895
Radek Pobuda (v týdnu po 17. hodině), 602 546 343 Petr Šimoník
PO STOPÁCH TAJEMNÉHO KRÁLE BESKYD
Od 20. do 26. 7., horský hotel Martiňák. Cena: 2790 Kč
Program: celotáborová hra o obrovský poklad, koupání, sport a spousta
zábavy. Kontakt: CK Sluníčko, tel. čísla: 603 187 124, 577 223 355,
603 552 628, ivakusbachova@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz
KLUCY, HOLKI... GDO VLÁDNE LÉPE V SIDONII 2008?
3. - 10. 8. RS Pohoda v Sidonii, cena: 2890 Kč
Program: netradiční hra, budete překvapeni... a samozřejmě sport, koupání, diskotéky. Kontakt: CK Sluníčko, tel.: 603 187 124, 577 223 355,
603 552 628, ivakusbachova@seznam.cz, www.slunicko.unas.cz
HORSKÁ CHATA SELANKA
Dětský tábor - angličtina hrou i pro nejmenší, v termínu 12. - 19. 7.
Cena: 2090 Kč. Kontakt: tel.: 724 323 685, e-mail: vselanka@seznam.cz, www.selanka.cz
TÁBOR S REHABILITAČNÍM CVIČENÍM
Letní rekondiční tábor určený nejen pro děti s vadným držením těla se
koná v termínu 28. 6. - 10. 7. v rekreačním středisku Revika ve
Vizovicích. Připraven je pobyt plný her, soutěží a zábavy nejen se zdravotní tematikou. Cena 3500 Kč. Na pobyt finančně přispívá Ministerstvo zdravotnictví ČR. Kontakt: Český červený kříž Zlín, Potoky
3314, tel.: 577 430 011, e-mail: cckzlin@tiscali.cz
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
ČČK Zlín opět zve všechny malé zdravotníky na Oblastní studijní středisko. V termínu 28. 6. - 3. 7. bude v rekreačním středisku Revika ve
Vizovicích připraven pobyt plný her, soutěží a zábavy se zdravotní tematikou. Cena 1700 Kč. Svědomití studenti budou odměněni průkazem absolventa Studijního střediska! Kontakt: Český červený kříž Zlín, Potoky
3314, tel.: 577 430 011, e-mail: cckzlin@tiscali.cz
VELKÝ VÝBĚR TÁBORŮ
Čarodějný, pohádkový, s možností výběru programu, s všeobecným programem, vojenský, sporťák, střelecký, s výukou sebeobrany, výtvarný,
zvířátkový, aerobik, výuka orientálních tanců, jízda na koni, fotbalový,
s výukou jazyků a další. Cena: 5 dnů -1990 Kč, 8 dnů - 2690 Kč.
Kontakt: Karamela, tel.: 577 220 858, 737 987 487, www.karamela.info
JAVORKA 2008 ANEB CESTA KOLEM SVĚTA... I NA MĚSÍC!
Sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU pořádá dětský letní tábor v horském
prostředí Javorníků v termínu 25. 7.- 6. 8. - 13 dní, celotáborová hra,
hry akční, usměvavé, poutavé i dravé. Když slíbíme bojovku, tak je bojovka a ne hra na hoňku nebo na schovku.
Kontakt: tel.: 604 277 224, 737 249 093.
T. J. SOKOL ZLÍN
Oddíl všestrannosti pořádá ve dnech 18. - 27. 8. letní tábor pro děti od
8 do 15 let. Místo konání - Horní Žleb - Šternberk u Olomouce.
Cena: 2500 Kč (cena zahrnuje stravu, dopravu, ubytování, pojištění).
Kontakt: Jana Bednaříková, tel.: 777 771 276, e-mail: bednarikova_jana@seznam.cz
TENIS S ANGLIČTINOU
Letní příměstský kemp. V tomto roce plný změn, které přiblíží malé tenisty k jejich sportovním snům pomocí moderních metodických a audiovideo prostředků, a to pro tenis i AJ. Všichni hráči budou nově vybaveni oblečením tenisové akademie.
Kontakt: www.tenissanglictinou.cz, 777 650 430.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH
In-linová školička je určena pro kluky i holky od 6 do 12 let. Probíhá na
hřišti u střední školy zdravotní (konečná autobusu č. 33) každý týden
hlavních prázdnin. Cena je 2200 Kč za pět dnů. V ceně je zahrnuto
7 hodin výuky denně, každý den oběd v restauraci, občerstvení a pitný
režim během dne, pojištění a závěrečná párty.
Kontakt: www.inlineschool.cz

